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AANKOOP - VEILINGEN - VERKOOP 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 

TEL. 117020. POSTREKENING 117396. 

146e Postzegel veiling 
3—6 April 1939 

te 's-Gravenhage 

in CAFÉ RICHE, 
Buitenhof 5 (hoek Passage) 

Deze veiling bevat: 

N e d e r l a n d e n K o l o n i ë n 
E u r o p a - O v e r z e e 

R e s t a n t e n - V e r z a m e l i n g e n . 

Vraagt per omgaande toezending van 
den veiling-catalogus (gratis en franco). 

W T D e 147e POSTZEGELVEILING is reeds in 
bewerking. Inzendingen voor die veiling worden 
nog tegemoetgezien. 

mr VRAAGT DE GUNSTIGE VEILINGCONDITIES! 

Op belangrijke inzendingen renteloos voorschot. 

J.K. RIETDIJK 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 

Onze 

92e Postzegelveiling 
te AMSTERDAM, op 30, 31 Maart en 
1 April 1939 bevat onder meer: 

Nederland en Koloniën met vele zeldzame 
porten. 

Europa vele zeidzaamheden. De voormalige 
Duitsche Koloniën met vele brieven 
en voorloopers. Zeer belangrijk. 

Engelsche Kolomen diverse rariteiten. 

Engros partijen van Nederland, nagelaten 
door wijlen den heer J. Romijn te 
Amsterdam. 

Restant-verzamelingen, belangrijke afd. 

Catalogus is voor serieuze gegadigden gratis 
verkrijgbaar. — Voor onze Mei veiling kan 
nog goed materiaal worden ingezonden. 
Gunstige condities. — Vlugge afwikbeling. 
Desverlangd voorschot op groote objecten. 

Hekker'sPostzegeHiandel I.V. 
Onder Directie van den Phil. Makelaar P. J. Hekker. 

Rokin 40, ÄrVisterdam, C , 
Telefoon 33324. Giro 21278. 
Inkoop, Verkoop, Publieke Veilingen, Taxatie. 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS — ROTTERDAM 
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Geves t ' é J sind» 1918. C P O S T  H C H K V K N I N G K N ) . 

WEET ü WAT 
VERKOOP BIJ INSCHRIJVING I S ? ? ? 
D i t 18 een n i e u w e ' wijze v a n verkoop van telangri jke^col

lecties, u i t g e k a v e l d zooals bij veilingen] §eseliiedt,{ w.o. 
talrijke rari tei ten, betere losse zegelsjfseries, enz. en waarbi j* 
op de door U Z E L F t e ' bieden^ prijzen, géén ' v e r d e r e on., 
kosten berekend worden! ' 

Een P R E T T I G E en V O O R D E E L I G E 
wijze ter completeering U\irer verzamel ing. 

+ einde MAART 1939 

2' VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 
EENER BELANGRIJKE COLLECTIE 

POSTZEGELS 
Afdeelingen Nederland en Koloniën, Europa en Overzee. 
W^^^ Vraagt reeds t h a j n s de geïllustreerde kavelbeschrijving. 

Toezending, bij verschijnen, g r a t i s e n f r a n c o ! 

ä 
Prijzen per 10. 

Toorop i 12,— 
 Kind 1924 i 2,7S 

dito, ongebr. f 2,90 
Kind 1925 f 2,50 
dito, ongebr. f 2,7 j 

H o n g a r i j e . 
3 X Rakoczy cpl. 
3 X Pazmany cpl. 
3 X Buda cpl. 

10 X 3 w. Stephan 
10 X 7 w. Stephan 
3 X 14 w. Stephan cp 

lo X 4 w. Debreczen 
3 X É! w, Debreczen 

10 X 2 w. av. 35/6 

Denemarken 
10 X 6 w. Andersen 
10 X 5 w. Tarsen 

SPBCIAI^B AANBIGDIIVC IVBDBRLAND. 
Kind 1926 f 
dito, ongebr. f 
Roode Kruis f 
Kind 1927 f 
dito, ongebr. f 
Olympiade f 

i 1,80 
f 1.80 
f i ,6j 
f 0.10 
f 0,40 

. f w 
f 0,60 

pi. f 0,90 
f c . 2 4 

f o,j( 
f 0,60 

10 X 4 w Regeeringsjub. f 0,60 
10 X 15 öre Boerenb. 
10 X 2 w. Thorvaldsen 

S X j w. Idem cpl. 

f fS.ic 
f 0,22 
f O.ÏD 

Eng. Kroning per serie 
South Rhodesia 
New Foundland 
South Africa prn. 
S W. Africa prn. 
Papua 
Niue 
IO^/Q korting op aanbiec 

TE KOOP 

f 1,50 
f5 ,75 
f I.4S 
f 1,9$ 
f 0.30 
f 0,27 

4,50 Kind 1928 f 2,50 Goudsche el. f 6,50 Kind 1933 f 3.80 Zomer i 936 f 2,— Kind 1938 f 1,60 
ï . ï o dito, ongebr. f 4,50 A.N.V.V. f 8,<o dito,oneebr f 5,50 Kmd 1936 f i,8o Luchtp.40,71 cf 2,so 
8,so Kind 1929 f 2,ïo Kind 1931 f 7,50 Kind i934 f 4,— Zomer i 937 f 1,80 i^'n G. luchtp. f 2,so 
2,20 dito, ongebr. f 4,50 „ 1932 f 5,— dito, ongebr. f j , j o Kind 1937 f 1,70 Crisis f 1,80 
4,50 Rembrandt f ^,8o dito, ongebr. f 6,— Zomer 193S f ^,75 dito, ongebr. f 4,25 dito, ongebr. f 3,— 

13.50 Kind 1930 f 3,2i Zeeman f 4,75 Kind 1935 f 2,— Zomer i 

New Sealand f 0,27 2 x 23 w. Idem t/m 50 fr. f 2.20 
New Guinea f 0.80 10 x 3 w. Idem 171/2, 4 f 0,30 
Nauru f 0 55 Ï x 3 w. Idem 2024 f i ,2j 
Marocco f o.io 
Cooks Islands f 0,27 B l o k k e n 
Canada f 0,10 België Isaye i st. f 1,20 
Complete serie f io , jo België Charleroi f 1,20 
Colonies compleet (135) f 9,— België Borgerhout f 1,20 

Luxemburg Dudelange f 0,90 
B e l g i ë . Danzig Daposta f 0,50 
10 X s w. Astrid rouw f i , jo Bratislava 3 st. f 0,60 

3 X 8 w. Idem cpl, f 2,20 
10 X 5 w. Astrid m. Boud. f 1,50 Frankrijk. 

3 X 8 w. Idem cpl. f i 80 j j centimes Lafontaine f 0,25 
ro X 5 w. Boudewi)n f 1,50 2,15 Mineurs f 0,27 

3 X 8 w. Idem cpl. f 1,95 55 „ Gambetta f o>3o 
10 X 5 w. Charlotte f 1,35 90 „ Iseran f 0 06 
3 X 8 w Idem cpl. f 1,95 90 „ Descartes stel f 0,55 
3 X 5 w. Leop/vliegt f 1,80 j o „ Spoorwegen f o,3j 

10 X 3 w. Koekelberg f 0,65 30 „ Mermoz f o,3ï 
2 X 7 w. Idem cpl f 2,50 3 francs „ f 0,60 

10 X 2 w. Isaye f ijj 2 ,, Are d'Orange f 0,20 
2 X 4 w. Idem cpl. f 1,60 75 centimes Corneille f o,3j 

10 X 3 w. Luik f 0,55 40 „ Jaurès f 0,20 
3 X 20 w. Spoor Jubileum f 1,35 40 „ Marseillaise f 0.50 

938 f 1,60 

20 centimes Rouget de i'I. f 0,35 
7J „ Rozier f 0,35 
2 francs Moulin Daudet f 0,08 
75 centimes Ampère f 0,22 
75 „ ■^Catlot f 0,20 
65 „ Delessert f 0,22 
3,50 francs St. Trophime f 0,50 
7j centimes Carrier f 0,16 
i,2s franc V. Hugo I f o,r6 
i,2s franc „ II f 0,30 
3 francs Avignon f 0,30 
5 francs Carcassonc f 0,50 
Gebr. toeslagzegels — zoover voor
radig — tegen kostprijs. 

\ 
R o u m e n i e . 
Yv. 427 10 f 0,14 

4714 10 f 0.22 
av 11/3 10 f 0,12 

19/21 10 f 0,12 
USA 4 laatste gedenkz. 

elk 10 f 0,36 
Trinidad 122/4 .JO f 0,50 
Australië 110/3 en 93 10 f 0,45 
Danzig 133/5 S f 0,90 

ingen per 10, mits per roo besteld. IQO/Q korting op aanb."per 3, mits per i c besteld (behalve compleet weid, België). 

N e d e r l a n d 
f 0,40, Kind 

Vooruitbetaling op giro 86326 s.v.p. Porto extra. 
: Olympiade f 1.15, R. Kruis f 0,70, A.N.V.V. f 0,70, Goudsche Glazen f 0,52, Zeeman 
1924, 1928,1929 f 0,21, 1927 f 0,18, '26 f0,36, '30 f0 ,26 , '31 f 0,60, '32 f0,40, Toorop 

f 0,95. 7I 2 g. luchcp, f0,24. Niet genoemde soorten s v.p. eerst aanbieden. 
f i ÜVR A A f i n * Curasao: 300 j. herd, f 17,—; 'jub".'23 f 19,—. éüriname: DOlX cmpl. f13,50; M '23 i 19,—. 
" ■ " ^ ■ ̂ • * * * * " " • Steeds interesse voor betere zegels of losse waarden van Neder land , Europa, U.S.A. Canada , etc. 

H . D R e V P U S S , 
A M S T B R D A i n  Z , 
iMiBRSsnrRAAX s o 
Telef. 94223, girp 86326, 

^ 

W 

O N Z E S P E C I A L I T E I T is het uitvoeren van M A N C O L I J S T E N van N E D E R L A N D en 

K O L O N I Ë N , E U R O P A en O V E R Z E E . Maak ons Uw wenschen bekend ; zij hebben onze volle attentie. 

, \ N I E U W T J E S DER G E H E E L E W E R E L D , j 

Elke verzamelaar kan zich aan de hand van zijn collectie laten inschrijven. Hij krijgt 
dan eens per maand de hem interesseerende zegels, uiterst billijk geprijsd, toegezonden., 

Bastiaanse & Boekema's Postzegelhandel N.V. 
Weste Wagenstraat 3 4 - Rotterdam-C. 
Poslrekening 3 0 8 0 8 0 Telefoon 5 5 3 4 4 

De firma met een ERVAREN Directie! 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

Nederland en Kolomen, 
per jaar, franco p. post f 5,—. 

Buitenland, 
per jaar, franco p. post f 6,—. 

Afzonderlijke nummers f 0,50. 

GRATIS voor de leden der 
aangesloten Vereenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 32 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

18e Jaargang. Breda, 16 Maart 1939. Nr. 3 (207). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 
1/2 
1/3 
il* 
1/6 

BIJ 

pagma 

3-, 6-

f 30,— 
- 17,50 
- 12,50 
- 1 0 , -
- 7,50 

1/8 pagina 
1/9 . 
1/12 , 
1/16 , 
1/18 . 

f 6 , -
-5,50 
-4,50 
- *,— 
- 3,— 

, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveei achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 % reductie. 
De administratie behoudt zich het 
recht voor advertentien, zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren 

Alle bijdragen van postzegel kundigen, wetenschappehjken en redacuonec en aard, benevens 
meuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J D van Bnnk, Hulkesteinsche\Veg 12, 
Arnhem, al wat Nederland en Kolomen betreft, aan A M Benders, Maurik (Geld), 
mr G W A de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr L Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels), poststukken van Ned en Kol 
aan W G Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z , buitenland sehe poststukken 
aan dr E A M Speijer, Pijnboomstraat 98, VGravenhage, afstempelmgen aan J P Traan-
berg, Brouwersplem 2jr Haarlem, frankeermachines aan A van der willigen. Beeklaan 4J4, 
's-Gravenhage, luchtpost aan H L. S Adama, Waalsdorperlaan 41, 's-Gravenhage 

Vaste medewerkers H J L de Bie, dr G W Bolian, W P Costerus, L van Essen, 
M J baronesse van Hecrdt-Kolff, J A Kastein, K E König, R E P Maier, J G Millaard, 
mr J H van Peursem 

Tot het plaatsen van advertenuen, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergadermgen en verdere vereenigingsbcrichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de admmistratie betreft, zich te wenden tot 
L J. J Smeulders, Wdhelmmapark 128 te Breda Telefoon 4956 Postrekenmg 344900 
ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 

PHILATELIE EN POSTGESCHIEDENIS. 
Het IS een verblijdend verschijnsel, dat bij de beoefening der 

philatelic meer en meer de bestudeermg der postgeschiedenis 
wordt betrokken Dat hiermede het belang der philatehsten en 
dat van de posterijen wordt gediend, behoeft geen uitvoerig betoog. 
De tijd, dat het verzamelen van postzegels eigenlijk bestond in het 
vullen van leege vakjes m een lijvig album, ligt voor velen reeds 
verder achter hen Daarmede wordt mets kleineerends bedoeld 
ten opzichte van hen, die hun vreugde of voldoening vinden m 
het bijeenbrengen eener postzegelverzameling zonder meer 

Het zich verdiepen in de philatelie evenwel richt als vanzelf 
de schreden naar nevengebieden en tot een der belangwekkendste 
mag men ongewijfeld rekenen dat van de postgeschiedenis. Niet 
alleen interessant, doch ook van meer dan gewoon belang, omdat 
het ons een indruk kan geven van de wijze, waarop in vroegere 
tijden de post werd verzorgd, van een instelling dus, die voor de 
maatschappelijke ontwikkeling van zeer groote beteekenis was en 
zulks heden ten dage in groeiende mate nog is 

Aan de onderzoekingen van postzegelverzamelaars is meer dan 
één belangwekkende ontdekking op postaal-historisch gebied te 
danken Omgekeerd heeft de navorscher van de postale ge-

.schiedenis, vaak onopzettelijk, den philatelist aanwijzingen ge
geven, die voor dezen verhelderend waren Aldus bezien kunnen 
belden werk verrichten dat aanvullend en verklarend is Dit zoo
veel mogelijk aan te moedigen ligt zeer zeker op den weg van 
ten philatelistisch blad, dat met zijn tijd wil medegaan. 

Het IS van algemeene bekendheid, dat het verzamelen van 
postzegels m Engeland, over het geheel bezien, op hooger plan 
staat dan ergens anders ter wereld De philatelie daar te lande 
zoekt het echter bij voorkeur in het zegel zelf, zij is dus reëel, 
al negeert zij de interessante nevengebieden met Bij de Engelsche 
verzamelaars blijft het zegel op de eerste plaats, die niet betwist 
wordt door de neventerreinen, als b.v verhandelingen over zegel-
beelden in verband met ontdekking'ireizen, met kunsten en weten
schappen, de opkomst van nieuwe staten enz , hoe instructief deze 
ook mogen zijn. De Britsche verzamelaar blijft vóór alles in het 
postzegel zelf een stukje historie zien, een werkelijkheid uit 
vroegere jaren, voortgekomen uit de postale behoefte Met deze 
realiteit onder de voeten is het dan ook met te verwonderen, dat 
in Engeland de stoot werd gegeven tot het verzamelen door 
Philatelisten van stukken met postaal-hishistorische beteekenis. 
Zou men op het eerste gezicht kunnen zeggen, dat b v. oude oor
konden of instructies tot regeling van den postdienst in tijden, 
dat het bestaan van postzegels niet bekend was, van geen belang 
kunnen zijn voor een philatelist, deze meening zal men laten varen 
wanneer men bedenkt, wat uit de werkzaamheden van den phila
telist op dit postale terrein kan voortvloeien het hierboven 
vermelde aanvullend en verhelderend werk. De ware philatelie is 
onverbrekelijk aan de geschiedenis der posterijen verbonden; dit 
verbond te versterken en aan te moedigen is voor een ieder een 
eervolle taak, waartoe het Maandblad gaarne het zijne wil bij
dragen door het openstellen van zijn kolommen voor allen, die op 
dit gebied wat belangwekkends hebben te zeggen. 

Het ZIJ ons vergund de daad bij het woord te voegen en den 
lezers iets mede te deelen over 

EEN OUDE POSTBROEDERSCHAP. 
Meer dan eens is in het Maandblad de naam Thurn en Taxis 

genoemd, het geslacht van postmeesters, dat zulk een belangrijke 
rol heeft gespeeld in de geschiedenis der posterijen. 

Gabriel von Taxis was de stamvader van den Tiroolschen tak 
der familie, welke oospronkelijk uit de omgeving van Bergamo 
kwam en zich in Innsbruck had gevestigd Tirol was door zijn 
ligging een belangrijk postgebied, zijnde het centrale punt tusschen 
de Nederlanden, Duitschland, Italië, Spanje en Oostenrijk. 

Van 1504 tot 1529 was genoemde Gabriel onder de keizers 
Maximiliaan I en Karel V en onder koning Ferdinand I post
meester te Innsbruck. Met zijn neven, Franz en Johann Baptista, 
richtte hij den postdienst in voor het Spaansch-Oostenrijksche rijk 
en werkte met hen samen bij de vervolmaking van dit verkeers-
instituut. In 1523 werd aan Gabriel von Taxis de inrichting van 
den postdienst opgedragen naar de Nederlanden en Hongarije, als
mede naar Milaan en Rome 

Het postverkeer vond eenmaal per maand plaats De Tiroolsche 
kamers trokken daarvoor per maand en per postpaard 6 Rhein-
landsche guldens uit De dienst werd niet altijd even regelmatig 
uitgevoerd, het gebeurde meer dan eens, dat de postiljons wei
gerden te rijden, wijl hun geen loon was uitbetaald, waartoe ge
noemde kamers verplicht waren. De betrokkenen kregen dan wel 
eens inplaats van geld een bon voor laken, dat zich te Augsburg 
in de magazijnen bevond. 

Uit een document, door Karel V in 1520 uitgegeven, blijkt, dat 
Gabriel von Taxis, evenals de hierboven genoemde neven, dikwijls 
„en route" waren, niet alleen in de naaste omgeving, maar zelfs 
in afgelegen streken van de Spaansch-Öostenrijksche erflanden 
ZIJ brachten dan zelf zeer belangrijke regeeringsberichten over, 
waarbij zij beschermd werden door een keizerlijken geleidebnef, 
die hun, alsmede hun gevolg, ongehinderden doortocht verzekerde 
en hen in staat stelde zich overal naar verkiezing op te houden 

Dit eigenaardig beroep en het feit, dat de familie Von Taxis bij 
het uitoefenen van haar postmeester-functie in Spanje aldaar een 
oeroude „correos" (post) broederschap had aangetroffen, droegen 
er toe bij, dat iets dergelijks te Innsbruck werd gesticht 

Een bulletin, door deze broederschap uitgegeven op „Maria 
Ontvangenis" en dateerend uit de eerste helft der 16e eeuw, roept 
de geloovigen op om in de eerste plaats te bidden vcfor de „edele 
en machtige beeren gebroeders Jannet, Franz en Leonard von 
Taxis en den heer Gabriel von Taxis, allen opper-postmeester onder 
de regeering van Z K M. Maximiliaan I en koning Karel van 
Kastilie", eveneens stichters van het middenaltaar in de Hospitaal-
kerk te Innsbruck en van een „ Q u a t e m b e r - P o s t m ^ " . „Voorts 
voor de edele dame van Gabriel von Taxis en bovendien voor 
vijf en twintig met name genoemde overleden postiljons van Zijne 
Keizerlijke Majesteit". 

De postbroederschap van Thurn und Taxis, hoewel een na
volging van de Spaansche, mag zeker worden beschouwd als een 
der oudste. Het instituut vond navolging; ook hier te lande. 
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waar jarenlang een dergelijke broederschap heeft bestaan, al 
gingen de leden daarvan niet zelf op reis om belangrijke post
stukken over te brengen, gelijk met de graven van Thurn en 
Taxis wel het geval was. 

v. B. 

Hit^ifler 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware grootte, 

tenzij het tegendeel is aangegeven. L = liggend-, S = staand 
formaat. 

ARGENTINIË . 
Dienstzegel, opdruk Servicio/Oficial op frankeerzegels van 1935: 

15 centavos, blauw. 
50 centavos, rood. 

BOLIVIA. 
Frankeerzegels in diverse teekeningen, landschappen, dieren enz.: 

2 centavos, groen. 
4 centavos, bruinrood. 
5 centavos, lila. 

10 centavos, zwart. 
15 centavos, geelgroen. 
20 centavos, groenzwart. 
25 centavos, geel. 
30 centavos, blauw. 
40 centavos, rose. 

45 centavos, grijs. 
60 centavos, rose. 
75 centavos, donkerblauw. 
90 centavos, roodoranje. 

1 boliviano, lichtblauw. 
2 bolivianos, wijnrood. 
3 bolivianos, violet. 
4 bolivianos, bruingeel. 
5 bolivianos, bruinlila. 

Alle waarden in liggend formaat, behalve de 25, 30, 40 en 45 
centavos. 

CHILI (Februari 1939). 
Frankeerzegel in nieuwe landschapteekening: 

10 centavos, rood. 
COLUMBIA. 
Verplichte toeslagzegels, alle volgens afbeelding, te stichten 

postkantoor te Bogota: 
H centavo, blauw. 
Yi centavo, rose. 

1 centavo, violet. 
2 centavos, groen. 

20 centavos, bruin. 
25 centavos, oranjegeel. 

Volgens het Bulletin Mensuel werden 
de volgende aantallen gedrukt: H c. 
1.000.000, ]4 c. 2.000.000, 1 c. SOo.OOO, 
2 c. 200.000, 20 c. 50.000, 25 c. 8.000. 

Hetzelfde blad meldt, dat de bouwkosten zullen worden be
streden uit een fonds, waarvan rente en aflossing worden betaald 
door den verkoop dezer zegels. Het gebruik daarvan is, naast de 
gewone frankeering, verplichtend van 15 Januari j.1. af. Voor de 
verschillende tarieven gelden de diverse waarden, terwijl de 25 cen
tavos bevestigd wordt op de kwitanties van betaald busrecht. Op 
grond hiervan verklaart het Bulletin deze waarde tot een plakzegel» 
hetgeen ons niet recht duidelijk is. 

DANZIG. 
Luchtpostzegels in de koerseerende teekening, papier met het 

watermerk hakenkruis: 
15 pfennig, geel. 
50 pfennig, blauw. 

Schaubek-Album^ 1939. 
Vraagt toezending van de nieuwe catalogus 1939, 

waarin groote verrassingen en Interessante nieuwtjes. 
SCHAUBEK-ALBUM modern en goedl(Oop. 

DUITSCHLAND. 

mßimrmv^m 
DcutfchesRcich^l^ii 

ÄÄt tÄ "4 
MMMMÉMMMWMÉAMMiM 

De in het vorige nummer aange
kondigde speciale zegels, uitgegeven 
ter gelegenheid van de internationale 
automobieltenioonstelling, zijn ver
schenen in de waarden: 

6 - 1 - 4 pfennig, groen. 
12 -f- 8 pfennig, karmijn. 
25 -f- 10 pfennig, blauw. 

Alle gedrukt in het afgebeelde lig
gend formaat en op papier zonder 
watermerk. 

Overigens zij verwezen naar blz. 30 van het vorige nummer. 
EGYPTE! 

• -Frankeerzegel volgens afbeelding, pa
pier met het watermerk kroon en F: 

30 millièmes, grijs. 

K^iw^j^.' \ r j j 1 

' l .S D -EGTPTÉ I 

FRANKRIJK (Februari 1939). 
Frankeerzegel in het vredestype: 

1 fr. 40, lila. 
Verscheen uitsluitend met de bekende vóórafstempeling. 
GRIEKENLAND. 

P*i«««V«OT*f«*fWfW*««VM 

" EA.7VA1: V. 

KOINONIKII npONOIA 
llÉ«liÉÉM*MÉ*MM«É«É 

Toeslagzegel volgens afbeelding, 
koninginnen Olga en Sophie: 

10 lepta, lila. 
50 lepta, groen. 

1 drachme, blauw. 
De opbrengst komt ten goede 

aan de sociale voorzorg. 

GROOT-BRITANNIE. 
Frankeerzegels in de koerseerende uitvoering met het gebruike

lijke watermerk: 
6 pence, lila. 
7 pence, geelgroen. 
8 pence, kersrood. 

Portzegels in de koerseerende cijferteekening, papier met het 
liggend watermerk kroon G VI R: 

Yi penny, grocngeel. 3 pence, violet. 
2 pence, bruinzwart. 5 pence, bruingeel. 
2 sh. 6 p., bruinlila op geel. 

HAITI . 
De 10 centimes der uitgifte 1933, fort, verscheen in rood i. p. v. 

rose, aldus meldt het Bulletin Mensuel. 
Waarde-opdruk op frankeerzegel der uitgifte 1928, Yvert 258: 

25 c. op 35 centimes, groen. 
HATAY. 

Frankeerzegels van Turkije der uitgiften 1931-1938, overdrukt 
met Hatay Devleti — vertikaal of horizontaal — en waarde: 
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U^ 
10 sant. op 20 paras, oranjegeel. 
25 sant. op 1 k., groenzwart. 
50 sant. op 2 k., violet. 
75 sant. op 2/^ k., groengeel. 

1 krs. op 5 k., rood. 
1% krs. op 3 k., bruingeel. 
2/4 krs. op 4 k., grijszwart. 
5 krs. op 8 k., blauw. 

123^ krs. op 20 k., olijf. 
20 krs. op 25 k., blauw. 

Alsvoren op portzegels der uitgifte 1936: 
1 krs. op 2 k., lichtblauw. 
3 krs. violet. 
4 krs. op 5 k., blauwgroen. 
5 krs. op 12 k., rose. 

JOEGOSLAVIE. 

ksa 

Honderd jaren is het geleden, dat het eerste postkantoor in 
Servië werd geopend. Dit eeuwfeest wordt herdacht door de uit
gifte van vijf speciale frankeerzegels, die tegen dubbelen prijs 
worden verkocht. De extraopbrengst komt ten goede aan het 
te stichten tehuis voor P.T.T.personeel in Belgrado. 

De waarden zijn: 1.50 + 1.50 dinars, violet. 
50 + 50 paras, oranje. 2 + 2 dinars, karmijn. 
1 + 1 dinar, groen. 4 + 4 dinars, blauw 

Van twee waarden gaan hierbij de vergroote afbeeldingen. De 
zegels geven tafereelen weer uit den postdienst van JoegoSlavië. 

Op 15 dezer is de verkoop begonnen, welke vier maanden 
duurt; het niet verkochte restant zal worden vernietigd. 

Van de hoogste waarde zijn 100.000 stuks gedrukt, van de vier 
andere elk 150.000. 

LITAUEN. 
Het 20jarig bestaan der republiek bracht de volgende speciale 

frankeerzegels, alle liggend formaat: 
15 centu, karmijn. 35 centu, wijnrood. 
30 centu, groen. 60 centu, blauw. 

Voor de afbeeldingen en beschrijving wordt verwezen naar 
elders in dit nummer. 

MAROKKO (Spaansche kantoren). 
Ten behoeve van de oorlogsverminkten verschenen blokken 

van 4 stuks der 10 centimos, buste van Franco, in blauwgroen, 
sepia en bruinrood. Derhalve drie blokken, met toelichtenden tekst. 

Opdruk Correo Aéreo Tanger op onderstaande frankeerzegels 
van Spanje: 

25 centimos, lilarose. (Yvert nr. 608). 
50 centimos, blauw. (Yvert nr. 611). 

1 peseta, grijszwart. (Yvert nr. 509). 
2 pesetas, blauwgrijs. (Yvert nr. 599). 
4 pesetas, roselila. (Yvert nr. 510). 

10 pesetas, bruinrood. (Yvert nr. 511). 

MONACO. 
Frankeerzegels in het koerseerende type of nieuwe teekeningen: 

70 centimes, bruinrood. 
1 fr. 25 c , rose. 
2 fr. 25 c , blauw. 

Alle in het koerseerend, klein formaat. 
In nieuwe teekeningen: 

20 c , blauw. (S). 30 c , donkergroen. (S). 
25 c , grijsbruin. (S). 40 c , steenrood. (S). 

IW**VV«V***Vf«Wf1 

M M 

2 fr. 50, donkerrose. (L). 
3 fr., bruinrood. (L). 
5 f r , blauwgroen. (S). 

10 fr., groen. (L). 
20 fr., ultramarijn. (S). 

45 c , violet. (L). 
50 c , lichtgroen. (S). 
60 c , rose. (S). 
75 c , groen. (L). 

1 fr., zwart. (S). 
2 fr., bruinrood. (S). 

De zegels toonen ons het paleis, de toegangspoort daarvan, het 
plein St. Nicolaas, de kathedraal, gezicht op het vorstendom en 
de zee voor MonteCarlo. 

De zegels zijn vervaardigd op de drukkerij Brune te Parijs op 
papier, dat dikker en steviger is dan dat van de vorige uitgifte. 

NICARAGUA. 
Frankeerzegels volgens afbeelding: 

1 ^ 
2 
3 
6 

^^mv^ß^rm^mv^m 

■■ !"*ü|,^,^£L^LfiÄ.'* 

.^mmiHoawK 
■<M«««É*É«MMMÉ*AÉ«MMÉMlri 

c, 
c, 
c, 
c. 

groen. 
karmijn. 
lichtblauw. 
bruinrood. 

714 c , groen. 
10 c , bruinzwart. 
15 c , oranje. 
25 c , violet. 
50 c , groengeel . 

1 cordoba, geel. 
Luchpostzegels voor het bin

pwvf^PVWWn^W'CWWVvrwwM nenlandsch verkeer ,alle vol

I M M M M É A ^ M É A M É M M 

gens afbeelding, gezicht 
het meer van Managua: 

2 c , blauw. 
3 c , lichgroen. 
8 c , lichtviolet. 

16 c , oranje. 
24 c , geel. 
32 c , groen. 
50 c , rood. 

op 

PWVMWW^P^W«! 

NmüRRGun 
f i i 

AltïfcO 

s f 
, C » N T A V O S | .̂ 
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Idem voor het buiten
landsch verkeer: 
10 c , bruin. 
15 c , blauw. 
20 c , geel. 
25 c., violet. 
30 c , wijnrood. 
50 c , oranje. 

1 cordoba, groen. 
Op de twee laatste series is de Staatspresident weergegeven 

Luchtpostdienstzegels: 
10 c , bruin. 
15 c , blauw. 
20 c , geel. 
25 c , violet. 
30 c , wijnrood. 
50 c , oranje. 

1 cordoba, lichtgroen. 
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N O O R W E G E N (Februari 1939). 
Dienstzegel in de koerseerende teekening, doch op papier zonder 

watermerk: 
20 öre, karmijn. 

Naar aanleiding van het vermelde in het vorige nummer over 
de toeristenserie op papier zonder watermerk, deelt de heer 
W. Amons te Zaandam ons nog het volgende mede. 

Deze nieuwe uitgifte is gedrukt op dik papier (zonder water
mei k), welk papier eveneens is benut voor het dienstzegel 20 öre, 
waarvan 14 millioen exemplaren werden aangemaakt, een voor
raad, voldoende voor anderhalf jaar. 

Het is nog niet beslist, of ook de andere dienstzegels op dit 
papier zullen worden gedrukt. 

POLEN. 

Frankeerzegels volgens afbeelding, uit
gegeven ter gelegenheid van het wereld
kampioenschap ski, waarom te Zakopane 
gestreden wordt : 

15 groszy, roodbruin. 
25 groszy, lila. 
30 groszy, rose. 
55 groszy, blauw. 

RUSLAND. 

^ ^ v w ^ n m m n r ^ 

MhÉi*«*< M***A«iÉMay 

Een serie speciale frankeerzegels verscheen, waarop diverse 
bouwwerken, tot stand gekomen onder het huidige regime, zijn 
weergegeven. 

Aldus zijn te melden: 
10 k., bruin. Avenue Gorky. 
20 k., donkergroenblauw. Paleis der volkscommissarissen. 
30 k., rood. Leninbibliotheek. 
40 k., blauw. Hangende brug over de Moscowa. 
50 k., violet Brug „Moskvoresti most" over dezelfde rivier. 
80 k., olijf. Rivierstation van Khimki. 

1 r., donkerblauw. Metrostation „Dynamo". 
Alle waarden, behalve de laatste, in liggend formaat. 

SALOMONSEILANDEN. 

■»•«^w^nwi^^wvM««« 

M^MAAMhMMUhM 

Frankeerzegels in diverse teekeningen, papier met het water
merk in sierschrift: 

% penny, groen en blauw. (L). 
1 penny, violet en bruin. (S). 

IJ^ pence, karmijn en groen. (L). 
2 pence, grijs en roodbruin. (L). 
2% pence, olijf en roselila. (L). 
3 pence, ultramarijn en zwart. (L). 
4% pence, bruin en groen. (S). 
6 pence, lila en zwartviolet. (S). 
1 shilling, zwart en groen. (L). 
2 shilling, roodoranje en zwart. (L). 
2 shilling 6 pence, violet en zwart. (L). 
5 shilling, rood en groen. (L). 

SPANJE (Februari 1939). 
Frankeerzegel, Isabella de Katholieke: 

70 centimes, blauwgrijs. 

TURKIJE. 
Weldadigheidszegels, opdruk P.Y.S. en waarde op de weldadig

heidsuitgifte van 1932 (Yvert nr. 31): 
20 para op lYi krs., bruin. 

1 kurus op 2>^ krs., bruin. 
1 kurus op 2H krs., bruin (zonder P.Y.S.). 

URUGUAY. 
Frankeerzegels met de buste van generaal Artigas in nieuwe 

uitvoering: 
1 centesimo, blauw. 

10 centesimos, groen. 
Luchtpostzegels in nieuwe teekening, vliegtuig boven konvooi: 

75 centesimos, rose. 

VATICAANSCHE STAD. 
Gedurende den tijd tusschen het overlijden van Z. H. paus 

Pius XI en de benoeming van diens opvolger (hetgeen reeds plaats 
vond) werden de volgende waarden der uitgifte 1929 — Yvert 
nrs. 2632 — voorzien van een wapen en het opschrift „Sede 
Vacante MCMXXXIX" op twee regels en in zwart: 

5 centesimi, bruin op rose. 
10 centesimi, donkergroen op groen. 
20 centesimi, violet op lila. 
25 centesimi, blauw op blauwachtig. 
30 centesimi, blauwzwart op geel. 
50 c , blauwzwart op zalmkleur. 
75 c , karmijn op grijs. 

Slechts één serie tegelijk werd aan lederen kooper toegewezen. 

ZUIDAFRIKA. 
Portzegel in de koerseerende cijferteekening, papier met het 

watermerk springbokkop: 
6 pence, roodoranje en groen. 

ZWEDEN. 

^ ^ 

■svERiöi;" 
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In de nieuwe teekeningen, vermeld op blz. 5 van het Januari
nummer, verschenen de frankeerzegels: 

20 öre, rood. 
60 öre, karmijn. 

Ter herdenking van den honderdsten sterfdag van Per Henrik 
Lmg, den grondlegger der Zweedsche gymnastiek, verschenen de 
frankeerzegels: 

5 öre, groen. 
25 öre, bruin. 

Beide volgens afbeelding. 
De 5 öre werd uitgegeven met 2 en 4zijdige tanding. 

V. B. 
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ARGENTINIË. 
Binnen enkele weken wordt het Internationaal Postcongres 

te Buenos-Aires geopend, waar afgevaardigden van nagenoeg alle 
postadministraties der wereld zullen beraadslagen. Voor deze ge
beurtenis verschijnt een speciale serie frankeerzegels in de volgende 
waarden, met daarachter de oplaagcijfers vermeld: 

5 c , hoofdpostkantoor te Buenos Aires; 1.200.000. 
15 c , Buenos Aires in vogelvlucht; 1.000.000. 
20 c , Zinnebeeld van het congres; 500.000. 
25 c , Iguazzu-waterval in Misiones; 500.000. 

1 p., Argentinië, het land der toekomst; 200.000 
2 p.. Congreszaal; 30.000. 
5 p., Nahual-Herapi meer; 20.000. 

Wijzigingen in de posttarieven maken eenige kleurveranderingen 
noodzakelijk, terwijl de nieuwe waarden 2!4 centavos zwart en 
8 centavos oranje aan de bestaande serie zullen worden toe
gevoegd. Op eerstgenoemde wordt afgebeeld Louis Braille, de 
uitvinder van het naar hem genoemde blindenschrift; op de 
8 centavos Nicolas Avellaneda. 

AUSTRALIË. 
De 25e verjaardag van de vlucht Melbourne-Sydney door den 

vlieger Guilbaux zal in Juli a.s. worden herdacht door de uit
gifte van een speciaal zegel. 

BELGIË. 
Naar verluidt wordt de uitgifte van een toeslagzegel overwogen 

— vermoedelijk in blokvorm — waarvan de opbrengst bestemd is 
voor het oprichten van een monument ter eere van wijlen 
koningin Astrid. 

BULGARIJE. 
Een correspondent van L'Echo de la Timbrologie weet het 

volgende te vertellen over het „werkprogram" der Bulgaarsche 
post voor 1939. 

Speciale series zullen verschijnen ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan der spoorwegen (1, 2, 4 en 7 lewa); het 60-jarig bestaan 
der Staatspost (50 stot., 1 en 2 lewa); een propaganda-serie voor 
de landsproducten; een serie van 16 waarden met portretten, 
stadsgezichten enz. 

Volgens dezelfde bron verschijnen 12 luchtpostzegels (1-100 
lewa), 4 expresse-zegels (5, 6, 7 en 8 lewa) en tot slot een serie 
ter eere van beroemde landskinderen. 

Naar Scott's Monthly van Januari j.1. meldt, zal een serie 
blokken of velletjes verschijnen van alle waarden der herinne
ringsserie van 1934 (Yvert nrs. 238-243), doch op papier zonder 
watermerk. 

Honderd blokken worden gedrukt, waarvan er 21 zijn bestemd 
voor de koninklijke familie en het ministerie van financiën. Om 
de lesteerende 79 kunnen de liefhebbers vechten tegen een inleg-
geld van 8000 lewa per blok. Gegadigden kunnen zich melden 
aan een der postkantoren te Sofia, Varna, enz. 

Wij zijn benieuwd te weten, wie deze dwaasheid heeft uit
gedacht en nog nieuwsgieriger om te hooren welke verzamelaar 
aan dit spelletje zal meedoen. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Na het 150-jarig bestaan der Noord-Amerikaansclie grondwet 

krijgt nu de tentoonstelling van New York haar deel van de 
philatelistische belangstelling van het buitenland. Een speciaal 
zegel in de waarde 10 centavos zal daartoe verschijnen. 

DUITSCHLAND. 
• Met het einde van dit jaar verliezen alle nog koerseerende lucht
postzegels hun geldigheid. Tot 31 December a.s. kunnen deze 
zegels ook benut worden voor de gewone frankeering. 

Het ligt niet in de bedoeling afzonderlijke luchtpostzegels meer 
uit te geven. 

FINLAND. 
In den loop dezer maand verschijnen de frankeerzegels 25 penni, 

I K , 114 en 2 mark, waarop het nieuwe postkantoor in de lands-
hoofdstad is afgebeeld. 

FRANKRIJK. 
Ter gelegenheid van de New Yorksche tentoonstelling, waarop 

ook Frankrijk uitkomt, verschijnt een speciaal zegel in de waarde 
2 fr. 25, blauw. 

Van het toeslagzegel 65 -|- 35 centimes ultramarijn, kathedraal 
van Reims, werden volgens L'Echo de la Timbrologie 520.000 
exemplaren verkocht. Van de extra-opbrengst ad 180.000 francs 
werd 175.000 francs besteed voor een nieuwe groote deur in de 
kathedraal, terwijl 5000 francs ten goede kwam aan de postzegel-
verzamelaarsvereeniging, die het initiatief had genomen tot deze 
uitgifte. 

Öp de binnenkort te verschijnen toeslagzegels ten bate van de 
intellectueele werkloozen zullen worden afgebeeld De Lamartine, 
Debussy en Niepce. (Laatstgenoemde is met zijn landgenoot Da-
guerre de uitvinder der fotografie). 

FRANSCHE KOLONIEN. 
Twee toeslagzegels „ter eere van de infanterie" zullen voor 

elk der koloniën binnenkort verschijnen. 

GRIEKENLAND. 
Het feit, dat de Jonische eilanden driekwart eeuw geleden aan 

Griekenland kwamen, brengt in den loop van Mei a.s. een speciale 
serie van drie of vier waarden. 

IERLAND. 
Ook dit land zal, al is het wat laat, het 150-jarig bestaan der 

Nocrd-Amerikaansche grondwet vieren door het uitgeven van 
eenige speciale zegels. Daartoe verschijnen binnenkort de frankeer-
waarden 2 en 3 pence. 

JAPAN. 
De in het vorige nummer vermelde propaganda-serie voor het 

toerisme zal nog door acht andere worden gevolgd, elk bestaande 
uit vier waarden. 

Op deze wijze komt het prentenboek spoedig vol ! 

LIECHTENSTEIN. 
Het Rheinberger-zegel, het vorige jaar uitgegeven ter gelegen

heid van de postzegeltentoonstelling, verschijnt binnenkort in 
sepia. 

Einde dezer of in het begin van de volgende maand wordt een 
serie luchtpostzegels in nieuwe teekeningen uitgegeven, spoedig 
daarop gevolgd door frankeerzegels in de waarden 2, 3 en 5 
francs. Het eerste daarvan zal de 2 francs zijn met het portret 
van den nieuwen prins, welk zegel op het laatste oogenblik niet 
verkrijgbaar werd gesteld, hoewel het gereed lag. 

MAROKKO (Fransche kantoren). 
Een serie van 22 frankeer- en 6 luchtpostzegels, weergevende 

kiekjes op het land, is in voorbereiding. Bijzondere zorg zal aan 
de uitvoering worden besteed. 

MONACO. 
Op 22 Februari j.1. zijn alle zegels van vroegere uitgiften ver

vangen door de onder ^Jieuwe uitgiften vermelde. Zij zullen 
worden vernietigd. 

Van het in Januari 1938 uitgegeven zegelblok werden 70.000 
stuks gedrukt. Hiervan werden 60.116 exemplaren verkocht; het 
restant werd op 30 Juni j.1. vernietigd. 

NIEUW-ZEELAND. 
Whitfield King and Co. te Ipswich meldt ons een paartje te 

hebben gevonden van de 1 shilling groen van 1864 (tanding 13), 
evenwel ongetand in het midden. Tot dusverre was deze afwijking 
niet bekend. 

RUMENIE. 
In de volgende maand verschijnt een speciaal zegel ter her

innering aan den honderdsten geboortedag van koning Karel L 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 



54 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
De koerseerende frankeerzegels, 1.20 en 3.50 kronen, gezicht 

op Munkacs, worden buiten omloop gesteld, wijl deze stad 
thans tot Hongari e behoort. 

TURKIJE. 
Verschillende nieuwe uitgiften zijn in den loop van dit jaar 

te verwachten, te beginnen met een serie van vier waarden ter 
herinnering aan den 50en sterfdag van den dichter Mamik Kemal. 

De nagedachtenis aan Kemal Ataturk zal worden geëerd door 
een serie van acht waarden en bovendien door een speciaal blok 
van 100 kurus. 

Het 150-jarig bestaan der Noord-Amerikaansche grondwet, als
mede de New Yorksche tentoonstelling, zullen worden herdacht 
in een serie van zes waarden, welke 1 April a.s. verschijnt. 

Tegen denzelfden tijd wordt een propagandaserie van 19 waarden 
uitgegeven, waarop afbeeldingen van openbare gebouwen, lands-
producten enz. 

ZUID-AFRIKA. 
\ ' an 1 Maart j.1. af mogen de beide Voortrekkers-series niet 

meer voor frankeering worden benut. 
ZUID-WEST-AFRIKA. 
Het onder Zuid-Afrika vermelde inzake de Voortrekkers-zegels 

geldt ook voor dit land. 
Gedurende elf weken zijn de zegels dus slechts in koers geweest. 

v. B. 

Nedericjrd 
er Overzeesclie Gewesten 

12) 
30 
60 

NEDERLAND. 
Spoor weg-jubileumzegels. 
Volgens een bericht in de dagbladen heeft het hoofdbestuur 

der P. i .T. besloten om in verband met het eeuwfeest der Neder-
landsche Spoorwegen herd<;nkingszegels uit te geven. 

Het staat nog met vast, wanneer deze zegels in omloop zullen 
worden gebracht. 

Nieuwe oplaagletters. 
2'A cent X; 3 cent R; 5 cent X; 30 cent T; 60 cent I 
Nieuwe etsingnummers. 
5 cent X: L 642, R 642, K 646. De oplaagletters X staan 

op hun kop. 
cent N : 641 (dus nu weer zonder L of R). 
cent T : 627. 
cent I: 628. 

Nieuwe offset-plaatnummers. 
2j4 cent X: 376, 377. 
3 cent R: 372, 373, 374, 375. 
De tanding 12 : \2i4 van de 7i4 cent Olympiade. 
De melding van de „nieuwe tanding" 12 : 12)4 van de 714 

cent Olympiade in het vorig nummer bezorgde ons een brief van 
de firma Hekker, die wij gaarne hieronder opnemen. 

De „nieuwe" tanding van de 7% cent Olympiade 1928. 
In de beide Nederlandsche philatelistische tijdschriften heeft men 

kunnen lezen dat er een nieuwe tanding der 7)4 et. Olympiade 
1928 van Nederland gevonden zou zijn, n.1. tanding 12 : 12K>, 
terwijl de normale tanding 12 ; 12 is. Bij grondige bestudeering 
van ons uitgebreid materiaal zijn wij tot de slotsom gekomen dat 
hier inderdaad van een iets fijnere tanding sprake is, doch dat de^.e, 
de fijnste tanding die wij vonden, n i e t zuiver 12 : 12)4 meet, 
doch veel eerder 12 : 1234. Dit blijkt duidelijk wanneer men de 
bewuste tanding tegen een origineele 12)4-tanding aanlegt, n.i. 
van de loopende serie. Men kan dan duidelijk constaieeren dat de 
tanding van het Olympiade-zegel iets ruimer is. 

Bij verdere bestudeering van ons materiaal bleek ons echter dai. 
er niet alleen een f ij n e r e tanding dan de origineele 12 : 12 

iets fijner dan 12 
dus ti^li 

iiVa »* : 1 jj^HE^^^^nHli^l 
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bestaat, doch ook een g r o v e r e , welke bijna 11>2, doch zuiver 
11;V4 meet. Het verschil tusschen de twee uitersten 12 : 11/i en 
12 : 12)̂ 4 bedraagt dus inderdaad 'A. Hoe deze tandingen ontstaan 
zijn, IS ons niet bekend. De tandingen zijn in ieder geval zeer 
onregelmatig. NX̂ij voor ons gelooven dan ook niet dat wij hier met 
een speciale tanding te doen hebben. Het komt zelfs voor dat de 
2 zijkanten van hetzelfde zegel onderling tandingatwijkingen 
vertoonen. 

Aan het slot willen we echter met een verrassing komen. 
De hierboven genoemde afwijkende tandingen komen niet alleen 

bij de 7'A et. Olympiade voor, doch bij a l l e 1 2 : 1 2 tandingen 
dezer emissie. Dus bij de 1)4 et. (aan de boven- en onderzijde, om
dat het een liggend model isj en bij de 3, 5, 7)4 en 15 et. Zeld
zaam zijn ze echter niet ! 

Ze liggen alle gaarne ter inzage op ons kantoor. 
Hekker's Postzegelhandel N.V. 

Bij nadere bestudeering van de kwestie blijken de bevindingen 
van den heer hekker geheel met de onze overeen te stemmen. Wi) 
laten hieronder nog eens volgen wat wij in het Maandblad van 
Apri) 1928 bij de melding van de serie over de tandingen schreven: 

„De tanding 12 aan de lange zijde van de zegels is niet zuiver 12, 
maar neigt over het algemeen naar 12 1/8 en II'A. Op de 19e hori
zontale rij der vellen is zij zelfs o v e r e e n d e e l van de zegels 
z u i v e r 12)4; bij berekening vonden we echter, dat de gemid
delde tanding voor de zegels van deze rij bedraagt 12,24. Een 
echte, zuivere 12)4-tanding hebben we nog niet gezien." 

En in het Mei-nummer van 1928: ,,Eén nieuwe tanding is te 
melden, n.1. 10 cent: 12 : 11)4. Andere z.g. 12 : 11)4-tandingen, 
bij de zegels die in tanding 12 : 12 voorkomen, blijken slechts op 
een onregelmatigheid in de perforatielijn te berusten; deze meet 
over een deel van de tweede horizontale rij ongeveer 11)4 (ä 11%), 
echter weer niet over het geheele zegel. Het zou voor de tandingen 
raadzaam kunnen zijn, de zegels in blokken te verzamelen." 

Door dit alles is de vondst van losse exemplaren van de 7)4 et. 
12 : 12)4 eenigszins op losse schroeven komen te staan. Wij 
zullen ons overtuigd verklaren als wij een verticaal paar gezien 
hebben, waarvan b e i d e zegels aan de lange zijden de tanding 
12)̂ 3 vertoonen. 

De 9 cent zonder waarde-aanduiding. 
De 9 cent zonder waarde is onlangs weer eens in het volle licht 

gekomen, doordat een exemplaar op de laatste veiling van den 
heer Rietdijk onder den hamer kwam. Ook de dagbladen hebben 
er hun belangstelling aan gewijd; het „Alg. Hbl ." b.v. had er op 
1 Maart een uitvoerig stuk over. 
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De opbrengst van het zegel, in samenhang met een normaal 
zegel (en met velrand, waarop telnummer 8) bedroeg niet minder 
dan ƒ 638, opgeld inbegrepen ! 

Het Alg. Hbl. schrijft, na den opbrengst vermeld te hebben: 
„Postzegels worden gedrukt in groote vellen en de zegels, 

waar het hier om gaat, hebben op de een of andere manier — 
waarschijnlijk doordat er iets verschoven is — gedeeltelijk geen 
waarde-opdruk gekregen. De eerste verticale rij van twintig stuks 
miste dien; en ondanks de strenge controle op de drukkerij en de 
daarop volgende Rijkscontrole, is die fout pas ontdekt toen de 
zegels al naar de postkantoren gestuurd waren. Het hoofdbestuur 
der posterijen heeft toen moeite gedaan om de bewuste zegels nog 
te achterhalen, maar de helft was toen al verkocht. Slechts tien 
stuks kon men nog te pakken krijgen en deze worden nu zuinig 
bewaard in het Postmuseum. 

Van de andere foutieve zegels is er maar één te voorschijn 
gekomen, n.l. die welke eergisteren voor een hoog bedrag verkocht 
werd en die hierbij staat afgebeeld. De overige negen zijn waar
schijnlijk verloren gegaan, omdat de fout noch door den kooper, 
noch door dengene, die ze op een brief ontving, ontdekt is. Maar 
aangezien er vele menschen zijn, die hun correspondentie met 
enveloppe en al jaren lang bewaren, blijft het altijd nog mogelijk, 
dat er op een goeden dag weer zoo'n zegel ondekt wordt. Dat zou 
een fortuintje beteekenen voor den eigenaar ! Voor wie er naar 
zoeken wil: het is een oranje zegel met een zwarten opdruk." 

Dit verhaal — hoe mooi ook — is echter niet heelemaal juist. 
Wie de moeite neemt, het Maandblad van Juli 1931, blz. 134, op 
te slaan, kan daar lezen dat een geheel vel met dezen foutdruk 
ontdekt is en dat alle 20 exemplaren daarvan dus bekend zijn. 
Door den eigenaar werd ons toen opgegeven, dat de volgende 
paren en blokken bestonden: 

Een blok van 8 paren met telnummers 1-8; dit blok is in
gescheurd tusschen de eerste en tweede verticale rij ter hoogte 
van de zegels 1 tot en met 5, — een paar met telnummer 9, 
indertijd atgebeeld, — een paar met telnummer 10, ■— een blok 
van 5 paren met telnummers 1115, — een blok van 4 paren 
zonder velrand, — een los paar zonder velrand. Samen dus 20 
paren, waarvan 5 ingescheurd. Van het eerstgenoemde blok is 
dan nu het paar met telnummer 8 verkocht. 

Het vel is begin Juni 1931 aan een van de groote postkantoren 
— WIJ meenen dat het Utrecht was — verkocht. 

De door de firma Enschedé gegeven verklaring van de fout is, 
dat bij het aanbrengen van den zwarten druk tijdens den druk 
de drukcylinder iets te vroeg is afgesteld, n.l. op het oogenblik 
dat de laatste rij zegels de cylinder passeeren zou; dientengevolge 
bleef de druk daar achterwege. 

In het Postmuseum te 'sGravenhage wordt, nu onlangs een 
9 cents postzegel van de loopende uitgifte zonder waardeaan
duiding werd geveild, gedurende 14 dagen een tentoonstelling 
gehouden van de ontstaansgeschiedenis van dit zegel. 

Men ziet er, hoe in 1925 reeds op een groot aantal kleuren 
beslag was gelegd. Dit had tot gevolg, dat toen men een 9 cents 
postzegel wilde uitgeven, de vaststelling van de kleur hiervoor 
veel moeite kostte. Ten slotte werd besloten het zegel een bij
zonder kenmerk te geven door de waardeaanduiding afzonderlijk 
in zwart op te drukken. Een geheel vel van deze zegels^ in den 
staat vóór het aanbrengen van de waardeaanduiding, is o. m. 
tentoongesteld. 

NED.INDIE. 
Een portzegel van 1 cent op komst; 
tijdelijk frankeerzegel 1 cent als portzegel. 
Binnenkort zal in Indië een portzegel van 1 cent worden uit

gegeven, waarvan het gebruik noodig blijkt te zijn bij de ver

rekening van (ongefrankeerde) antwoordstukkeh, waarvan 'het ver
schuldigde port door de geadresseerden moet worden voldaan. Dit 
bedrag wordt met portzegels verrekend. Ook in dit geval wordt 
het nieuwe zegel dus als portzegel, niet als s t r a f portzegel, uit
gegeven. 

P. en T.order nr. 27 van 2 Februari 1939 zegt hierover het 
volgende: 

„Door de houders van machtigingen voor het zich doen toe
zenden van antwoordstukken is meermalen het bezwaar naar 
voren gebracht, dat, als gevolg van het voorschrift inzake de af
ronding van de van hen te heffen bedragen op veelvouden van 
2K cent, bij de aflevering van één of enkele antwoordstukken, 
een onevenredig hooge extraheffing plaats vindt. 

Ter opheffing van dit bezwaar is besloten om een portzegel van 
1 cent uit te geven, waardoor met de bestaande portzegels elke 
gewenschte combinatie mogelijk is. 

Het voorschrift inzake de afronding van het verschuldigde port 
en lecht tot het naasthoogere veelvoud van l'A cent wordt, voor 
zoo\er bedoelde stukken betreft, mits deze ingetrokken. 

In afwachting van de beschikbaarstelling van de nieuwe port
zegels van 1 cent, zijn, bij wijze van tijdelijken maatregel, bij de 
kwijting van het te heffen bedrag voor de aflevering van ant
woordstukken, indien zulks voor de samenstelling van dat bedrag 
noodig is. frankeerzegels van 1 cent te bezigen." 

De 1 Gld. port, 

UMïJMM 
■■■■■■■■■■■i 

Wij ontvingen nu ook het nieuwe portzegel 
van 1 gulden, dat in Indië al eenigen tijd ver
krijgbaar is, maar eerst nu aan de Neder
landsche verzamelaarsloketten is verschenen. 

Het zegel komt in teekening geheel overeen 
mei het Nederlandsche zegel van die waarde; 
het is het eerste Indische portzegel in de tee
kening zonder kettingrand. Het eenige verschil 
met de Nederlandsche 1 gld. zit in de kleur; 
de Indische 1 gld. is lichtrood, als de andere 
porten; de Nederlandsche donker (vermiljoen) 
rood. 

Het nieuwe zegel heeft, als al gemeld, kamtanding 1234 : 1 2 ^ ; 
het is gedrukt in boekdruk op helderwit papier zonder watermerk. 
Vellen van 200 met oplaagletter A en telnummers langs de randen. 
De druk is in éénmaal geschied. 

Wij waren in de gelegenheid, een half vel van het nieuwe zegel 
na te zien; duidelijk bleek dat voor deze zegels zonder ketting
rand oude cliche's mét ketting „uitgeboord" zijn, d.w.z. de ketting 
is verwijderd. Aan de letters „Te Betalen" is te zien, dat bij de 
1 gld., evenals trouwens bij de meeste Nederlandsche porten in 
nieuwe teekening, een cliché van type I daarvoor gebruikt is. 

Op verschillende zegels van het vel is het lijntje, dat links de 
beide driehoekige boekversieringen verbindt, bij de bewerking van 
het „uitboren" beschadigd en ontbreekt daar geheel of gedeel
telijk. Op de onderste helft van het vel komen 12 zegels met dit 
gebroken lijntje voor; het afgebeelde zegel is er een mooi voor
beeld van. 

Dit uitboren van zegels is iets, dat wel eens meer voorkomt. 
Een mooi voorbeeld daarvan vmdt men bij Turkije. Voor de uit
gifte 1909 met de toegra, de handteekening van sultan Mo
hammed V, werden dezelfde cliche's gebruikt als van de uitgifte 
1908 (met toegra van sultan Abdoel Hamid II), waarbij het middel
stuk van de oude zegels werd uitgeboord. Dit is niet altijd even 
zorgvuldig gebeurd, zoodat men talrijke beschadigingen van de 
binnenrand van het medaillon vinden kan, vooral van de halve 
maan bovenaan. 

De nieuwe 3 % cent port is, naar wij thans bij een geheel vel 
konden vaststellen, in éénmaal gedrukt. 

Verkoop Missiezegels. 
Volgens de voorloopige gegevens zijn in Indië van de Missie

zegpls de volgende aantallen verkocht: 
2 I 1 cent: 256.198; 
3 12 cent: 139.141; 
7]4 + lYi cent: 152.326; 

10 f 2K cent: 257.657; 
20  (  5 cent: 144.611. 

De berekende toeslag bedraagt ƒ22.129,22. 
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Verkoop postzegels aan verzamelaars.. 
Volgens een nieuwe regeling (P.- en T.-order nr. 4 van 6 

Januari) geldt het volgende: 
1. De kantoren te Amboina, Bandjermasin, Bandoeng, Batavia-

centrum, Djokjakarta, Makassar, Malang, Medan, Menado, Padang, 
Palembang, Semarang en Soerabaja zijn aangewezen voor den ver
koop aan verzamelaars van: 

Ie. postwaarden van nieuwe emissies^ welke nog niet op alk-
kantoren verkrijgbaar zijn; 

2e. frankeer- en portzegels, waarvan de uitgifte niet bestendigd 
wordt en waarvan nog slechts een kleine voorraad aanwezig is. 

2. Voorts zijn bij het postkantoor Bandoeng verkrijgbaar Neder-
landsche, Surinaamsche en Cura9aosche frankeer- en portzegels. 
briefkaarten, gezegelde briefomslagen, postbladen en verhuis-
kaarten. 

SURINAME. 
De '4, 1 en 2 cent port in nieuwe tanding. 
Men bericht ons, dat bij een nieuwe voorraad portzegels van 

Suriname, aan een van de Nederlandsche verzamelaarsloketten 
ontvangen, zich de i4 cent, 1 cent en 2 cent bevonden met de 
nieuwe tanding 13K : 12K-

CURACAO. 
De Wilbur Wright-zegels van Curayao. 
Mevrouw bsse. Van Heerdt-Kolff maakt ons attent op het vo!-

t;cnde merkwaardige artikel van den Amerikaanschen luchtpost
verzamelaar Milton J. Harris in The Aero Field van Augustus-
September 1938, dat wij met toestemming van den uitgever, 
Francis J. Field re Sutton Coldfiefd, hier vertaald overnemen. 

In ht t begin van 1938 werd mij verteld dat de posterijen te 
Curasao een zegel wilden uitgeven ter eere van den luchtdienst 
van de Vereenigde Staten, en dat plannen hiertoe verzocht 
werden. Daarop schreef ik aan den gouverneur, G. J. J. Wouters, 
en den postdirecteur, B. P. P. Schrills, met het voorstel, een 
zegel uit te geven ter herinnering aan den geboortedatum van 
Wilbur Wright, die geboren is op 16 April 1867. Ik kreeg den 
indruk, dat het idee goedgekeurd zou worden, en er werd over 
gedacht, een speciaal zegel uit te geven of een speciale kaart met 
een luchtpostzegel, voor deze gelegenheid gegraveerd of over
drukt. Ik nam mij voor, in Willemstad te zijn op den voorgenomen 
datum van uitgifte, 16 April 1938. 

Op dien dag ging ik naar het kantoor van den postdirecteui 
en hoorde daar, dat helaas geen speciaal zegel of bijzondere kaart 
verkrijgbaar was, omdat alle dergelijke leveringen uit Nederland 
moeten körnen en er niet voldoende tijd voor geweest was. Door 
ervaring geleerd had ik met deze mogelijkheid rekening gehouden 
en overhandigde den heer Schrills een opdrukstempel, dat ik had 
meegebracht en dat hij desgewenscht gebruiken kon. De opdruk 
luidde op vier regels: LUCHTPOST, WILBUR WRIGHT, 
16-4-1867; ik meende dat deze opdruk gebruikt kon worden om 
bepaalde zegels te overdrukken, als de andere voorraad niet klaar 
was De postdirecteur onderzocht het opdrukstempel met zijn 
vergrootglas en zeide, dat het volgens hem gebruikt kon worden. 
Ik verzocht daarop, den opdruk te plaatsen op luchtpostzegels van 
de waarden, die noodig waren voor het luchtrecht op brieven 
naar de Vereenigde Staten; dit luchtrecht bedraagt 30 cent Daar 
er geen luchtpostzegel van die waarde is werd voorgesteld, de 
waarden 10 en 20 cent te gebruiken. Ik ging daarop naar beneden, 
naar het loket van het postkantoor (het bureau van den post
directeur is op de eerste verdieping) en kocht complete vellen van 
elk van de beide genoemde waarden der luchtpostzegels. 

Ondertusschen was bij vergissing een vel van de koerseerende 
\'A cent van den opdruk voorzien; ik bezit een groot gedeelte 
van deze zegels. Toen ik terugkeerde naar het kantoor van den 
posftiirecteur, waren de complete vellen der luchtpostzegels over
drukt en ik nam v^n de vellen 17 stuks van ieder om te ge
bruiken op couverten, die ik gereed had gemaakt voor verzending 
naar de Vereenigde Staten; op deze enveloppen was al een 1% 
cent met opdruk geplakt. De zegels werden op de brieven ge
hecht in tegenwoordigheid van den postdirecteur, en de enve
loppen (geadresseerd aan Nicolas Sanabria, Fred Kessler, Alton 

Blank, Jose Roura en anderen) werden door den postdirecteur zelf 
meegenomen ter afstempeling en verzending. 

Ik had daarop het genoegen, den heer Schrills als mijn gast een 
luch aan te bieden aan boord van de Santa Paula, en was zeer 
vereerd, van hem een mooie verzameling van Curafao-zegels 
voor mijn collectie ten geschenke te krijgen. 

Alvorens te vertrekken toonde de heer Schrills mij het af
schrift van een brief, dien hij aan Postmaster General Earley van 
de Vereenigde Staten gezonden had, waarin hij hem gelukwenschte 
met den Amerikaanschen luchtdienst en de komende Nationale 
Vliegpost-week. Hij zeide mij, dat mijn couverten met de speciaal-
overdrukte zegels spoedig verzonden zouden worden, en dat geen 
verdere frankeering noodig was. De brieven kwamen in goeden 
toestand aan; een ervan is hierbij afgebeeld; men ziet dat de af
stempeling mooi op de enveloppen overgaat. 

^ POR AVION-VIA AIR MAIL | 

Deze zegels lijken mij, wat betreft de „echtheid" en den aard 
van hun ontstaan, weinig te verschillen met de beroemde Amelia 
Earhart-zegels van Mexico, die tot stand kwamen door een hoe
veelheid postzegels te overdrukken met een specialen opdruk en 
met opdrukinkt, die speciaal voor die gelegenheid vervaardigd 
was; er werd daar toen opzettelijk een beperkte oplaag van 
gedrukt. Niettemin dienden die zegels ter frankeering van de post, 
evenals de Wilbur Wright-zegels van Curasao, en dat is toch ten
slotte het criterium dat het zegel „officieel" is. 

Bij mijn terugkeer in New York ontdekte ik, dat de postdirec
teur van Curajao bestormd was met telegrammen van zekere 
handelaars in de Vereenigde Staten, die geen voorraden van de 
Wilbur Wright-zegels konden krijgen, terwijl drie van hen deze 
zegtls van mij ontvangen hadden op de gevlogen brieven. Ik 
bracht een bezoek aan den heer Nicolas Sanabria, den grooten 
luchtpost-handelaar, en van zijn kantoor uit schreef ik den heer 
B. P. P. Schrills en verzocht hem, een verklaring over de zegels 
af te leggen. Wij verzochten, het antwoord te zenden aan den 
heer Sanabria, en een afschrift aan schrijver dezes. Het antwoord 
luidde als volgt; het origineel is getoond aan den uitgever van 
The Aero Field: 

„Waarde Heer Harris, 
Uw brief van 26 April 1938 ontving ik in goede orde; het 

verheugde mij, van U te hooren en ik hoop, dat U een prettige 
tocht hebt gehad. 

Wat Uw verzoek betreft verklaar ik, dat U in het postkantoor 
hier 100 luchtpostzegels van 10 cent en 100 van 20 cent hebt 
gekocht; na ze gekocht te hebben hebt U ze overdrukt met een 
opdrukstempel, dat U meegebracht had uit de Vereenigde Staten. 
Vanzelfsprekend werden deze zegels aan het loket in ongebruikten 
staat gekocht, en ik stond U toe, eenige exemplaren (ongeveer 20 
van iedere waarde) te gebruiken voor een aantal brieven, die ik 
voor U postte. 

Het opdrukstempel was niet officieel, zoodat deze zegels niet 
als een officieele uitgifte van de Curafaosche Posterijen te be
schouwen zijn. Dit is de reden, dat ik den heer Sanabria op 21 
April telegrafeerde, dat geen Wilbur Wright-herdenkings-lucht-
postzegels door de Curajaosche Posterijen waren uitgegeven. 

Een afschrift van dezen brief zend ik aan den heer Sanabria. 
Met vriendelijke groeten, (geteekend) P. Schrills." 
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Men ziet dat de postdirecteur opmerkt: „Ik stond U toe, eenige 
exemplaren te gebruiken om een aantal brieven te frankeeren, 
die ik voor U postte". 

Op een lateren datum schreef ik opnieuw aan den heer Schrills 
en vroeg hem of de posterijen een verder gebruik van de Wilbur 
Wright-zegels op brieven zouden toestaan, of dat zij ze wilden 
inruilen, want ik begreep dat, indien óf het verder gebruik óf de 
inruiling was toegestaan, de ongebruikte zegels geacht konden 
worden, hun volle nominale waarde te bezitten. Het verheugt mij 
daarom, het volgende te citeeren uit het antwoord van den heer 
Schrills, gedateerd 10 Juni 1938, waarvan het origineel getoond is 
aan de uitgevers van dit blad: 

„Ik kan de overdrukte zegels, die U in Uw bezit hebt, inruilen 
voor andere onoverdrukte zegels. Zij mogen niet op de poststukken 
gebruikt worden omdat het, overeenkomstig de postvoorschriften, 
niet toegestaan is om andere zegels te gebruiken dan die, ver
krijgbaar op het postkantoor. Als een speciale vriendelijkheid aan 
U op den geboortedatum van Wilbur Wright heb ik U toegestaan, 
hoewel het tegen de voorschrifen is, enkele van deze zegels op 
Uw post te gebruiken. U kunt mij de zegels zenden en ik zal ze 
met genoegen inwisselen voor nieuwe zegels of, als U dat liever 
hebt, zal ik U de waarde per cheque op de National City Bank 
van New York zenden." 

Men ziet dat de Wilbur Wright zegels dus nog hun nominale 
waarde hebben en door de post te Curajao ingewisseld kunnen 
worden, maar natuurlijk zijn ze vele malen het nominale bedrag 
waard; het zijn zeldzaamheden. Opnieuw herhaalde de post
directeur in zijn brief van 10 Juni 1938 het feit, dat hij het 
gebruik van de Wilbur Wright-zegels op dien specialen dag had 
toegestaan voor betaling van het benoodigde luchtrecht, zoodat 
er geen misverstand kan bestaan wat betreft het goedgekeurde 
gebruik van de speciale zegels. 

(De redactie van The Aero Field voegt hier een veelbeteekenend 
onderschrift aan toe: „Bij het publiceeren van bovenstaand artikel 
geschreven door een Amerikaanschen specialist, wenscht de re 
dactie er de aandacht op te vestigen, dat zij zich niet noodzakelijk 
accoord verklaart met de in het bovenstaande uitgedrukte op
vattingen"). 

Wij vragen ons vol verbazing af: Mag dat zoo maar ? Mag een 
willekeurige vreemdeling zelf zegels overdrukken, al dan niet 
onder het wakend oog van een postdirecteur, en deze zegels dan 
op brieven gebruiken ? Er heerschen vreemde toestanden op 
Curafao ! 

Met officiëele of zelfs semi-officiëele zegels hebben de be
schreven producten natuurlijk niets te maken. Niets belet ons om 
in onze woonplaats, wanneer de postdirecteur maar welwillend 'h 
(maar hij zal wel wijzer zijn), een paar brieven met zelf-overdrukte 
zegels te verzenden; wij vreezen echter dat zij het niet tor 
opname in den catalogus zullen brengen. 

Fr worden brieven met Wilbur Wright-zegels en ook losse 
ongebruikte exemplaren aangeboden. De heer Harris hee^'t helais 
verzuimd, te vermelden wat hij met het opdrukstempel gedaan 
heeft. Mocht er vraag naar de zegels komen, dan kan hij zooveel 
opdrukken leveren als hij maar wil ! A. N' B. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN MAART 1899). 
Nederland. 
Ons nieuw zegel van 1 Gld. heeft den laatsten tijd de eer gehad, 

niet alleen druk besproken te worden, maar ook 't voorwerp te 
zijn van groote speculatie en, op vermakelijke wijze, 't onderwerp 
van polemiek tusschen handelaren in hunne annonces, 't Zijn 
„Kroningszegels", schreef de een; even daarna de ander: ' t Portret 
lijkt niet, daarom afgekeurd en ingetrokken, en dat ging de 
peri door. 

Het gevolg was, dat, in minder dan geen tijd, aan de meeste 
postkantoren dit frankeerzegel uitverkocht was. He t regende op 
alle kantoren aanvragen naar die zegels, die spoedig met 25-50 % 
winst van de hand gingen. De eene handelaar adverteerde reeds: 
„15 Dec. 1898, officieel ingetrokken, gebruikt of ongebruikt, 
M. 3.50 per stuk, zoo lang mijn kleine voorraad reikt." 

Andere handelaren, die 't beter wisten en vermoedelijk geen te 
groote vrienden van deze zijn, annonceerden: „Alles Mumpitz", 
zij zijn niet ingetrokken, wij leveren ze 10 Vo boven nominaal." 
Een grappenmaker maakt gebruik van dezen strijd en vestigt de 
aandacht der verzamelaars op zijne aanbiedingen, door zijn ad
vertentie te beginnen met „Kein Mumpitz ! Hollands Gr. R.R.R.R. 
1 Gulden (Krönungsguld.) ungebr., mit Orig.-Gummi, einzeln i 
Stück M. 1.50" en voegt daar natuurlijk bij: „Offerte freibleibend; 
Zwischen-Verkauf vorbehalten." — Nu vernam ik, dat ze op 
verschillende postkantoren, evenals te Amsterdam, weer ontvangen 
waren en uitgegeven worden; een buitenkansje voor hen, die ze 
lieten afstempelen cf ze ver boven nominaal betaalden. 

— Onze specialisten blijven niet stilzitten. De Heer H . Becking 
te 's Hage zond mij zegels van Nederland, 1872, 25 cent, getand 
14 : 14, de zelfde scherpe tanding, die men vindt bij de zegels van 
Suriname en Cura9ao. Bij Nederland was deze tanding mij nog 
onbekend. Een van de zegels van den heer Becking is afgestempeld 
met de schrijfletter „A" in eene ovaal, eene onbekende afstem
peling. Is er iemand die ons daarover kan inlichten ? 

Suriname. 
Men leest in de dagbladen: „De kolonie Suriname kan bijna 

zonder subsidie van het Moederland hare huishouding drijven, 
doordat de opbrengst der middelen zooveel hooger is", en daarbij 
wordt genoemd: „de buitengewone opbrengst van den verkoop 
van postzegels." 

— Onder de laatste overdrukken (10 CENT) worden verschil
lende lan misdruk te wijten verscheidenheden van ondergc-
sch'kten aard aangetroffen, maar ook sommige, die op meerdere 
ons voorgelegde vellen van a l l e waarden terugkeeren, waar
onder letters, schijnbaar onder het afdrukken gebroken, daar op 
eenige vellen, een dier letters op dezelfde plaats ongeschonden 
zichtbaar is. 

Cp vele vellen van den opdruk „10 - C E N T " op de 12'A, 15, 
20, 25 en 30 cent, vindt men: 

„1 " in plaats van „ T " op het 6e, 7e en 10e zegels der 10e verti
cale rij; deze letter heeft, ten naastenbij volkomen, den vorm van 
een omgekeerde „L". 

, .T" met afgebroken voet op het 9e zegel der Ie horizontale rij. 
„C" met breuk in de onderste helft op het Ie zegel der 4e hori

zontale rij. 
t n eindelijk de afstandvei/schillen tusschen de „ t " en de „O"; 

deze zijn: 
l'A mM op de Ie, 2e, 6e en 7e verticale rij, 
2 mM op de 3e, 4e, 5e, 8e, 9e en 10e verticale rij. 
(Noot van de redactie 1939: Deze foutieve melding heeft 

jarenlang als de juiste opvatting gegolden, dus 4 rijen met afstand 
ly, mm. en 6 rijen met afstand 2 mm. Eerst voor enkele jaren 
is dit punt weer ter sprake gekomen en bleek, dat er van elk type 
5 rijen waren). 

In 't algemeen merk ik op, vooral voor mogelijk later opdagende 
twijfelachtige exemplaren: 

P dat de typen niet alle van dezelfde fabriek afkomstig zijn; 
kenners van boekdruktypen zullen het dadelijk bemerken; de ver
schillen omschrijven is ondoenlijk; 

2° dat de afstand tusschen de opdrukken onderling 'n weinigjc 
te klein is, zoodat, bij de minste onregelmatigheid in het leggen 
van het te overdrukken vel, het mogelijk wordt dat de „C" óf 
„ T " van „ C E N T " wegvalt of terecht komt op het voorafgaande 
of volgende zegel, en aldus meerdere fouten mogelijk maakt. 
Mijns inziens moet voor dergelijke misstellingen niets meer be
taald worden ! 

De veiling van misdrukken, die op Kerstdag plaats had. Was 
een tegenvallertje; officieel had men de liefhebberij doller ge
waand ! Het is voldoende, dat de verzamelaars weten dat men 
besteedde voor 

100 stuks, 1 vel, 2Ü op 50 cent ƒ 105.—, en voor 
50 stuks, y. vel, 2J4 op 50 cent f 54.—. 

B. 

Philatelisten, wekt niet-lcden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tot aansluiting bij een vcreeniging. 
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NEDERLAND. 
Dienstorder H 69 van 8 Februari 1939 meldt omtrent ge-

illustreerde briefkaarten: 
1. Met uibreiding van de bestaande soorten geïllustreerde brief

kaarten met zegelafdruk van 7}^ cent (uitgifte 1937; vergelijk 
dienstorder 805/'38) wordt een nieuwe serie („Molenserie") ver
krijgbaar gesteld, bestaande uit de navolgende 24 fotobriefkaarten, 
welke over de geheele keerzijde fotografische afbeeldingen ver-
toonen van Hollandsche molens: 

nr. 1. Heeze (N.B.), Korenmolen (Beltmolen); 
nr. 2. Harderwijk, Molen aan de Oude "Wallen. Achtkante 

bovenkruier met stelling, voorzien van stroomlijnwieken 
volgens systeem Dekker; 

nr. 3. Scherpenzeel (Gld.), Gesloten Standaardmolen; 
nr. 4. Zeddam (Gld.), de Kruitmolen (Torenmolen^ 
nr. 5. Alblasserwaard, Molenpanorama (Bovenkruiers); 
nr. 6. Alphen a/d Rijn, Bewoonde Wipwatermolen met over

dekt buitenscheprad; 
nr. 7. Leiden, Houtzaagmolen (Bovenkruier); 
nr. 8. Lexmond (Z.H.), Bewoonde Wipwatermolen met open 

buitenscheprad; 
nr. 9. Oegstgeest, Kleinere Wipwatermolen met overdekt 

buitenscheprad; 
nr. 10. Alkmaar, De Zes Wielen. Noord-Hollandsche Binnen-

kruier-watermolens; 
nr. 11. Zaandam, Houtzaagmolen (Paltrok); 
nr. 12. Weesp, Wipkorenmolen met stelling; 
nr. 13. Het Kalf, gem. Zaandam, „De Oranjeboom". Koren

molen (bovenkruier); 
nr. 14. Kruiningen (Zuid-Beveland), Open Standaardmolen; 
nr. 15. Biggekerke ("Walcheren), Korenmolen. Bovenkruier-

Grondzeiler; 
nr. 16. "Wijk bij Duurstede, Type "Walmolen; 
nr. 17. Tienhoven (Ut.), Langs het Tienhovensche Kanaal. 

Grootere "Wipwatermolen met overdekt buitenscheprad; 
nr. 18. Zuilen (Ut.), "Watermolens. Links een achtkante boven-

• kruier, rechts een wipwatermolen, beide voorzien van 
stroomlijnwieken volgens systeem Dekker; 

nr. 19. "Wolvega, Friesche Bovenkruier ("Watermolen); 
nr. 20. Grouw (Fr.), Haas-molen aan de Geeuw. Kleine Friesche 

wipwatermolen; 
nr. 21. Bathmen bij Deventer, Korenmolen met stelling; 
nr. 22. Roderwolde gem. Roden (Dr.), Oliemolen. Achtkante 

Bovenkruier met stelling; 
nr. 23. "Wedde (Gr.), Korenmolen. Achtkante Bovenkruier met 

stelling; 
nr. 24. Merum-Herten bij Roermond, Gesloten Standaardmolen. 
2. Deze fotobriefkaarten zijn aangemaakt in dezelfde uitvoering 

als de bestaande soorten. Evenals bij deze is de op de adreszijde aan
gebrachte omschrijving van de afbeelding behalve in het Neder-
landsch ook in het Esperanto vermeld 

BUITENLAND. 
BRITSCH-INDIE. 
De enveloppe van 1 anna 3 pies is met opdruk 1 anna ver

schenen. 
CHAMBA. 
De briefkaart met betaald antwoord van 9 + 9 pies van Britsch-

Indië, donkergroen, werd van den opdruk Chamba en het lands-
wapen voorzien. 

NIEUW-ZEELAND. 
Nieuw-Zeelan4 geeft een enveloppe van 1 penny rood met den 

kop van den huidigen Engelschen koning uit. Bovendien ver
scheen er een privé-enveloppe met een zegelindruk van J^ penny 
groen, eveneens met den kop van George "VI. 

SPANJE. 
De Franco-regeering deed 2 nieuwe briefkaarten het licht zien, 

n.I. een 15 centimos lila en een 20 centimes bruin, beide op wit 
papier. Als zegelbeeld fungeert de kop van Cervantes. 

/ cliïióeïil 

NEDERLAND. 
"Wij ontvingen van dr. Van der Breggen een geschroeide enve

loppe, afgestempeld te 's-Gravenhage 30.XII.1938 18-19 en be
stemd voor Amsterdam, die voorzien was van een uit losse typen 
samengesteld stempel „Door brand beschadigd" in violetten inkt 
en welke dus de brand in een postauto, waarvan de bladen op 
Oudejaarsdag melding maakten, heeft medegemaakt. 

De Mededeelingen van het hoofdbestuur der P.T.T. van 15 
Februari 1939 bevatten o. a.: 

Met ingang van 1 Maart 1939 wordt gevestigd het postagent-
sch?p Amstelveen-Elsrijk en wordt het hulppostkantoor te 
's-Gravenmoer vervangen door een poststation. 

Die van 22 Februari 1939: 
Ter gelegenheid van de Jaarbeurs zal van 13 tot en met 24 

Maart a.s. in het vaste Jaarbeursgebouw te Utrecht een tijdelijk 
bij-postkantoor zijn gevestigd met een openstelling op werkdagen 
van 9.00-17.30. 

Die van 1 Maart 1939: 
Met ingang van 20 Maart 1939 wordt een bij-postkantoor ge

naamd 's-Gravenhage-Anna van Saxenplein, gevestigd onder gelijk
tijdige opheffing van het bij-postkantoor 's-Gravenhage-Charlotte 
de Bourbonstraat. 

NED.-INDIE. 
Volgens Post- en Telegraaforder nr. 183 is op 16 Januari 1939 

te Gajam (verkorte benaming „Gjm") een hulpkantoor geopend. 
Post- en Telegraaforder nr. 19 vermeldt: 
Ter gelegenheid van de herdenking van het 200-jarig bestaan 

van den Kraton te Solo zal aldaar van 9 t.m. 22 Maart 1939 
een Pasar Malem worden gehouden. Op het terrein van bedoelden 
Pasar Malem zal op 9 Maart a.s. een tijdelijk bij-postkantoor wor
den opengesteld, hetwelk op 22 Maart d.a.v., na afloop van den 
dagdienst, weder zal worden opgeheven. 

Het is echtei mogelijk dat in verband met het overlijden van 
den Soenan de Pasar Alalem niet zal plaatsvinden. 

Frarheer 
NEDERLAND. 

Hasler. 
Machine H 646. Model H3 hxx, sedert eind Januari in gebruik 

te Amsterdam. Links in dubbelen cirkel het monogram P V D G V, 
omschrift: PENSIOENFONDS V O O R DE GRAFISCHE 
VAKKEN. 

Machine H 649. Model H3 hxx, in gebruik sinds 11 Januari. Links 
van den datumstempel- KAMER VAN KOOPHANDEL / EN / 
FABRIEKEN / VOOR / ROTTERDAM. 

Machine H 651 Model H3 hxx, sinds 18 Januari in gebruik te 
Veenendaal. Links van den datumstempel een handelsmerk: zeil
schip in een gearceerd wapenschild; aan weerszijden hiervan: 
V O O R BETER BREI"WERK / BETERE WOL, en eronder: 
SCHEEPJESWOL / WED. D. S. VAN SCHUPPEN. 

Machine H 652. Model H4 hx, sedert 12 Januari in gebruik. 
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Links van den datumstempel: JACOBSON VAN DEN BERG 
& C. (in boogvorm) / ROTTERDAM. 

Machine H 653 III. Model H3 hxx, sinds 8 Februari in gebruik 
te Amsterdam. Links van den datumstempel (met breede tusschen
ruimte): (afb. gestyleerde vleugel) / N.V. INTERCODAM / (afb. 
op de punt staande tegel) / TEGELS / BOUWCERAMIEK. Type 
II: in bovengenoemde tusschenruimte als tweede cliche: OP / 
NEDERLANDSCHE / WEGEN / wapenschild met leeuw en: 
HOLLANDSPLIT / NEDERLANDSCHE / STEENSLAG. 

Machine H 654. Model H3 hxx, sinds 3 Februari in gebruik 
te Rotterdam. Links van den datumstempel het monogram • R N • 
in cirkel, waaronder: N.V. Rotterdamsch / Nieuwsblad, links 
daarvan weer: een caricatuurmannekop met aan weerszijden R N 
en eronder: KLEINTJES. 

Machine H 657. Model H3 hxx, sinds 15 Februari in gebruik te 
Slikkerveer. Links van den datumstempel: Klavarskribo (in schrijf
letters), waaronder een regel van dit notenschrift. 

NEDERLAND, 
Wie heeft post van „de Ooievaar" ? 
Op 6 December 1932 verongelukte het vliegtuig PHAEO, de 

Ooievaar, dat op 4 December uit Bandoeng vertrokken was, te 
Bangkok. De post werd gedeeltelijk door het modderwater van 
een sawah beschadigd. Het vliegtuig PHAFV, de Valk, dat 11 
December uit Bandoeng vertrok, nam alle Ooievaarspost over en 
bracht deze, mét zijn eigen post, op 21 December te Amsterdam. 

Daarna gebeurde er met deze post — althans met een gedeelte ■— 
Iets merkwaardigs. Een klein gedeelte kreeg n.1. — ongeacht of 
het beschadigd was of niet — een bijzondere afstempeling. Deze 
luidde: „Beschadigd door vliegramp „Ooievaar", en de onder
zoekingen dienaangaande wijzen erop, dat deze afstempeling in 
Den Haag geschiedde (alhoewel hieromtrent nog nooit afdoende 
zekerheid verkregen kon worden"!. Het grootste gedeelte der 
Ooievaarspost — beschadigd of niet — kreeg echter deze bij
zondere afstempeling n i e t . 

Het bijzondere stempel is ook geplaatst op post van de Valk. 
Het eenige bekende postsuk, dat kennelijk n i e t met de Ooie
vaar vervoerd werd, maar toch het bijzondere stempel „Beschadigd 
door vliegramp „Ooievaar" kreeg, bevindt zich in de verzameling 
van den heer JansenLaane te Tilburg De vergissing werd waar
schijnlijk bemerkt, want men kan zien, dat men gepoogd heeft 
het stempel weg te gommen (wat niet lukte). 

De heer M. A. Manuskowski te 'sGravenhage toonde mij on
langs een nieuwe, tot dien onbekende merkwaardigheid. Dit stuk. 
dat werkelijk de vliegramp meemaakte, droeg het bijzonde.'e 
stempel: „Beschadigd door vliegramp „de Ooievaar". 

Dit stempel toont zeer veel overeenkomst met het stempel 
zonder „de" voor Ooievaar. Vermoedeliik heeft men het eerst 
gebruikt, maar al spoedig het woordje „de" eruit verwijderd, om 
zoo tot een beteren tekst te komen. Dit is natuurlijk een ver
moeden, maar het is zeer wel mogelijk, omdat dit poststempel 
kennelijk „eigen zetsel" is, zoodat het verwijderen van een woord 
gemakkelijk mogelijk is. 

Met dat al is ons verzamelaars het Ooievaarspostvraagstuk nog 
niet geheel duidelijk. Daarom, bezitters van deze poststukken, 
meldt mij even, of uw stuk voorzien is van het bijzondere stempel, 
mét of zónder het woordie „de"; waarheen het stuk geadresseerd 
is (n.1. naar Den Haag of elders) en wanneer en waar het werd 
verzonden (dus de tekst van het poststempel over de zegels). H. A. 

Binnenlandsche luchtpost. 
De slechte resultaten van het vorige seizoen hebben de K..LM. 

doen besluiten om den luchtdienst AmsterdamTwente v.v. dezen 
zomer niet te openen. Wat betreft Eindhoven echter, is de K.L.M, 
met de N.V. Philips overeengekomen, dat met ingang van 15 
Mei a.s. zoowel 's zomers als 's winters gedurende 5 jaar een 
dubbeldaagsche dienst EindhovenRotterdamAmsterdam v.v. zal 
worden onderhouden. 

CURACAO. 
Overzicht van de K.L.M.diensten in de West. 
Den heer Van der Wart te Amsterdam danken wij het volgende 

overzicht: 
1422 December 1934. De Fokker F 18 „Snip" maakt een 

Kerstpostvlucht van Amsterdam naar Curafao via Marseille, 
Alicante, Casablanca, Porte Praia, Paramaribo en La Guaira. De 
afstand is 10.300 km., het oceaantraject 3.612 km. lang. De be
manning bestaat uit de Heeren J. J. Hondong (gezagvoerder), J. J. 
van Balkom (2e bestuurder), S. van der Molen (navigator
marconist) en L. D. Stolk (werkuigkundige). 

19 Januari 1935. De K.L.M, opent de lijn Cura9aoAruba v.v., 
de eerste luchtverbinding in Nederlandsch WestIndië. 

1 Juli 1936. Uitbreiding van het luchtnet in WestIndië met 
de lijn CurafaoArubaMaracaibo, 2 maal wekelijks uitgevoerd. 
Van Maracaibo uit bereikt men via de Pan American Airways en 
de Eastern Airlines New York, waardoor de reisduur Curajao
New York tot 2'A dag teruggebracht wordt. 

19 Januari 1937. Het WestIndische luchtnet wordt uitgebreid 
met een 2maal wekelijkschen dienst CurasaoLa Guaira, haven 
van de hoofdstad der republiek Venezuela, Caracas, terwijl de lijn 
CurajaoMaracaibo 3 maal wekelijks wordt uitgevoerd. Aruba is 
thans op eiken werkdag van Curasao uit te bereiken. 

26 Augustus 1937. Ter voorbereiding van een geregelden Neder
landschen luchtdienst op Columbia wordt een beleefdheidsbezoek 
gebracht aan Barranquilla, de hoofdstad van Columbia. 

3 Februari 1938. Opening van den 1 maal wekelijkschen dienst 
CuiafaoCoro (Venezuela). 

18 Februari 1938. De eerste Lockheed Super Electra „Parkiet", 
PJAIP, wordt door gezagvoerder G. J. Geysendorffer, radio
telegrafist T. C. van der Kolk en werktuigkundige B. Prins over
gevlogen van Burbank in Californië naar Curafao via El Paso, 
Dallas, Atlanta, Jacksonville, Miami en Port au Prince. 

29 Februari 1938. Aankomst van de PJAIP „Parkiet" op 
Curasao. 

16 Maart 1938. De Lockheed Super Electra PJAIT „Troepiaal" 
wordt aan de WestIndische vloot toegevoegd. 

15 Mei 1938. De lijn CurafaoArubaMaracaibo wordt 4 maal 
per week uitgevoerd; van deze vier diensten zijn er 2 door
gaand naar Barranquilla. De lijn Cura?aoAruba wordt thans 
8 maal per week gevlogen. De dienst op La Guaira wordt 3 maal 
in plaats van 2 maal per week gevlogen. 

13 Juli 1938. De vierde Lockheed Super Electra komt in de 
West aan. 

23 Augustus 1938. De Lockheed Super Electra „Meeuw" maakt 
onder commando van den K.L.M.piloot K. J. Th. M. F. F. M. 
Rüpplin von Keffikon een proefvlucht van Curajao naar Para
maribo. De retourvlucht werd gemaakt 28 Augustus. De afstand 
van 1800 km. werd afgelegd resp. in 7 uur en in 5 uur 50 min. 

5 September 1938. De volgende diensten worden thans in de 
West gevlogen: 2 diensten per dag CurafaoAruba op alle werk
dagen; 1 dienst per dag naar Maracaibo op alle werkdagen; 1 dienst 
per week naar Barranquilla; 3 diensten per week naar La Guaira; 
1 dienst per week naar Bonaire; 2 diensten per week naar Coro. 

19 September 1938. De Lockheed Super Electra „Troepiaal" 
maakt onder commando van den heer P. C. André de la Porte 
een nonstop vlucht van Miami naar Curafao in 6 uur 35 min., 
waarbij een afstand van plm. 2000 km. werd afgelegd. De K.L.M.
vloot in de West bestaat thans uit 4 Lockheed Super Electra 
vliegtuigen, n.1. de Troepiaal, de Parkiet, de Kolibri en de Meeuw, 
3 Fokker vliegtuigen, n.1. de Snip, de Oriol en de Duif. 

18 October 1938. Een K.L.M. Lockheed maakt een proefvlucht 
van Curafao via Trinidad naar Barbados. De rond 900 km., welke 
Curafao van Trinidad scheiden, werden afgelegd in ca. 3 uur, 
het traject TrinidadBarbados, dat ca. 370 km. bedraagt, vergde 
een vliegtijd van slechts ongeveer 5 kwartier. Deze vlucht had 
ten doel het inspecteeren van de vliegvelden langs de route in 
verband met het openen van een geregelden dienst op Barbados. 
Dit was het eerste vliegtuig van de burgerluchtvaart, dat op 
Barbados landde. 

De vloot der K.L.M, in WestIndië. 
PJAED „Duif", Fokker F 8a, 2 Waspmotoren van 575 pk., 

kruissnelheid 191 km. per uur, 12 passagiersplaatsen. 
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PJ-AIO „Oriol", Fokker F 18, 3 Wasp-motoren van 525 pk., 
kruissnelheid 225 km. per uur, 14 passagiersplaatsen. 

PJ-AIS „Sn^'p", Fokker F 18, 3 Wasp-motoren van 525 pk., 
kruissnelheid 225 km. per uur, 14 passagiersplaatsen. 

PI-ATP „Parkiet", Lockheed 14, 2 Cvclone motoren van 800 pk., 
kruissnelheid 365 km. per uur, 12 passagiersplaatsen. 

PT-AIK „Kol'hri", Lockheed 14, 2 Cvclone-motoren van 800 pk., 
kruissnelheid 365 km. per uur, 12 passagiersplaatsen. 

PJ-ATM „Meeuw", Lockheed 14, 2 Cvclone-motoren van 800 pk., 
kruissnelheid 365 km. per uur, 12 passagiersplaatsen. 

PT-ATT „Troeoiaal", Lockheed 14, 2 Cvclone-motoren 800 pk., 
kruissnelheid 365 km. per uur, 12 passagiersplaatsen. 

Perste postvlucht Curafao-Vereenigde Staten. 
De enveloppe met biizonder stempel Ie postvlucht Curacao-

Vereenigde Staten van 11 Augustus 1938 werd vervoerd op een 
vlucht van Curafao naar M'ami. Deze vlucht werd uitfevoerd 
door het vliegtuig „Troeo'aal" met als be-rianning A. J. Vicrellio, 
piloot, T. C. van der Kolk, radiotelegrafist, en Van der Ham, 
mecanicien. 

Postvervoer met de Lockbeeds. 
Bii de vluchten van de Lockheeds u ' t CaHfornië naar Curarao 

werd geen post medegevoerd: wél bij de verkenningsvlucht 
Cura9ao-Suriname en Trinidad-Barbados. 

BUITENLAND. 
Transatlantisch luchtverkeer Jn voorbereiding met de vlieg-
haven Shannon als begin- en eindpunt. 
Aan het Rotterdamsch Nieuwsblad ontleen ik het volgende, 

hefp.een van belang is in verband met de a.s. luchthin over den 
Atlantischen Oceaan. 

Bii het naderen van den tiid, dat de geregelde transatlantische 
luchtverkeersdienst geopend zal worden, vestigt F're — h''t voor
malige Ierland — de aandacht op zich, door voorbereidende maat
regelen te treffen, die zeer vérstrekkend genoemd mogen worden. 

Hoewel dst wel zeer waarschijnlijk is en volkomen in de h'n 
b'ït van de ontwikkeling van het oceian-verkeer, is het nog n'et 
geheel zeker of in Ierland het c'nde van de luchtlün Anierika-
Europa liggen zal. Desondanks heeft de reeeering van Eire het 
slordige sommetje van circa zes millioen gulden gevoteerd voor 
dep aanleg van een vlieghaven voor landvliegtuigen en vliegbooten 
in de nabijheid van het stadje Rynanna. Hieraan is men inmiddels 
be<;onnen en de vlieghaven zal den naam „Vlieghaven Shannon" 
krijgen. 

To t voor kort dacht men algemeen dat Foynes het Europeesche 
begin (resp. eind-) punt van de trans-atlantische luchtlijn zou 
worden. Naar men weet, bewogen zich de vliegbooten van de 
Imperial Airways en de Pan American Airways op de proef
vluchten verleden jaar tusschen Botwood (New Foundlandi en 
Fovnes, de kortste route die mogelijk was en d'e toevalligerwijze 
wegens de algemeene weersomstandigheden ook de gunstigste was. 
Foynes echter wordt van nu af aan op den achtergrond gedrongen 
voor de nieuwe Shannon-vlieghaven, die op circa 5 km. afstand 
van Rynanna komt. De bedoeb'ng is, er een goede haven te 
maken in de onmiddellijke nabijheid van een vliegveld, zulks met 
het oog op de snelle transito van passagiers, post en vracht. De 
kosten van den aanleg worden geheel uit de schatkist van Eire 
gedragen, doordat Eire geen Engelsche inmenging wenschte en 
van Engelsche fondsen heeft afgezien. 

Van Ryanna uit gaan de verschillende aansluitende lijnen naar 
Engeland en het Europeesche vasteland, o. a. naar Birmingham, 
Londen, Berlijn, Amsterdam, Brussel, Parijs, Warschau, Kopen
hagen, Stockholm en Hamburg. Ofschoon de meeste passagiers van 
de vliegboot zullen overstappen in een landvliegtuig, wordt over
wogen een vliegbootdienst in te stellen van Shannon (via South
ampton) naar Amsterdam. 

De regeering van Eire heeft aan de Engelsche luchtvaartmaat
schappij Imperial Airways toestemming verleend, de vlieghaven 
Shannon aan te doen. 

He t is wel te verwachten, dat Rynanna het Euorpeesche middel
punt van het transatlantische luchtverkeer zal worden. In ieder 
geval zal iedere continentale luchtvaartmaatschappij — behalve de 
Italianin, die de zuidelijke route gaan bevliegen — van de vlieg

haven Shannon uit den grooten sprong gaan wagen, hetzij van d« 
haven uit, of van het nieuwe vliegveld af, al naar de vliegtuigen, 
die in gebruik zullen zijn. 

De regeering van Eire richtte reeds tot de Air France, de 
K.L.M, en de Deutsche Lufthansa de uitnoodiging, hun eventueele 
transatlantische vluchten te Rynanna te laten beginnen. 

Luchtlijn China-Europa. 
Tusschen de Chineesche regeering en de Imperial Airways is, 

naar Reuter van officieele zijde verneemt, een overeenkomst ge
sloten voor een post- en passagiersdienst tusschen China en 
Europa via Yoennan en Burma. 

WENKEN EN WETENSWAARDIGHEDEN 
VOOR DEN VERZAMELAAR. 

XI. 

De drukmethode. (Slot). 
Hebben wij in de voorafgaande artikelen de hoog- en diepdruk 

behandeld, thans zijn wij genaderd tot den vlakdruk, waarvan de 
steendruk als oudste uiting is te beschouwen. Dit procédé wordt 
vaak lithografie genoemd, hoewel ten onrechte, want onder deze 
benaming verstaat men strikt genomen de behandeling van den 
steen om dezen geschikt te maken voor het drukken. 

Men benut hierbij den Solenhofer steen, genoemd naar het 
plaatsie in Beieren, waar deze in zeer goede kwaliteit wordt aan
getroffen. Hij is poreus en kalkhoudend, eigenschappen, die on
misbaar zijn. Het procédé toch berust hierop, dat de steen in 
natten toestand op de onbeschreven plekken den inkt niet, op de 
beschreven plaatsen wèl aanneemt. M. a. w., de steendruk berust 
op het wederzijdsch afstooten van vet en water. 

Op het gepolijste steenvlak wordt de teekening — in spiegel
beeld — met vet krijt of vetten inkt aangebracht. Vervolgens 
wordt de steen met een oplossing van arabische gom en andere 
bestanddeelen behandeld, waardoor uiteindelijk verkregen wordt, 
dat de teekening den vettigen drukinkt aanneemt en het overige 
deel van den steen dezen afstoot; men kan dus van den steen 
drukken. 

Om de moeilijkheid te vermijden om de afbeelding m spiegel
beeld op den steen te trekenen, benut men ook wel zoogenaamd 
omdrukpapier, waarop de teekening normaal of recht is aan
gebracht, eveneens in vet krijt of vetten inkt. Het omdrukpapier 
legt men vervolgens op den steen, waarop de vette lijnen achter
blijven. 

Deze omdruk-methode wordt ook toegepast om het benoodigde 
aantal copieën van de teekening te krijgen, die bij postzegels in 
niets van elkander mogen verschillen. Met behulp van één om-
druk maakt men op den steen b.v. een rij van tien stuks, van deze 
rij op dezelfde wijze een tweede, enz., tot het geheele vel 
compleet is. 

Ook kan men in den lithografischen steen etsen en graveeren, 
doch hierop wordt, om de zaak niet te ingewikkeld te maken, 
niet nader ingegaan, evenmin als op de fotografie als hulpmiddel 
bij dezen druk. 

Bij de zegels van de latere jaren komen weinig exemplaren meer 
voor in steendruk; deze mehode is vervangen door andere, die 
meer voldoening geven en waarvan de toepassing geboden werd 
door de groote oplagen. 

Toch is van de oudste zegels menige uitgifte in steendruk ver
vaardigd, later gevolgd door een oplaag in dezelfde teekeningen 
en kleuren, doch gedrukt naar een andere methode. Een zeer 
bekend voorbeeld daarvan vormen de uitgiften van Hongarije van 
1871 en 1872, zegels waarmede men nog wel eens moeilijkheden 
heeft om deze juist te identificeeren. 

Wil men van den lithografischen steen goed kunnen drukken, 
dan moet deze vrij zijn van alle ongerechtigheden. Dat nu liet bij 
de oudste zegels, naar deze methode vervaardigd, als regel te 
wenschen over, waardoor de druk niet zuiver is, soms een min 
of meer korrelig aspect heeft. Wanneer men dan ook genoemde 
Hongaarsche zegels met elkander vergelijkt, zal men zien, dat 
de steendruk-serie onscherp van teekening is, vooral te consta-
teeren bij den achtergrond van de cirkeltjes, waarin het waarde-
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BELANGE[JK BERICHT VOOR HE. VEREENIGINGS 
SECRETARISSEN EN ADVERTEERDERS. 

In verband met den groei van het Maandblad wat omvang en 
oplage betreft, ziet de administratie sich genoodzaakt, wil een 
tijdige verschijning van het Maandblad verzekerd blijven, er stipt 
de hand aan te gaan houden, alleen die verslagen en advertentien 
op te nemen, welke uiterlijk den Ben van de maand sijn binnen 
gekomen Heeien vereenigmgssecretarissen en adverteerders wor
den echter met nadruk verzocht dezen mtei sten termijn niet af te 
wachten, maar inzending steeds zooveel mogelijk te bespoedigen 

De te late inzending van veler copie heeft thans een vertraagde 
verschijning tot gevolg 

WEDEROM EEN VEREENIGING T O T H E T MAANDBLAD 
TOEGETREDEN. 

Het is ons een bijzonder groot genoegen onzen talrijken lezers 
te kunnen mededeelen, dat de Postzegelvereeniging Brunssum -
Hoensbroek met ingang van 1 Maart 1939 het „Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie" als baar officieel orgaan heeft aan
genomen. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Verslag van de Bondsbestuursvergadering op Zaterdag, 11 Februari 
1939, om 14 uur 30, in hotel Krasnapolsky, te Amsterdam. 

Aanwezig het voltallig bondsbestuur. Opening op tijd De voor 
zitter heet de leden welkom op deze eerste vergadering in 1939, 
hij noemt de redenen, waarom deze later dan gewoonlijk is 
belegd De notulen der vergadering van 15 October 1938, bekend 
gemaakt in het Maandblad van November d a v , worden goed
gekeurd. 

I — Door het dagelijksch bestuur afgedane stukken 
Naar aanleiding van den rondzendbrief aan alle m Nederland 

bekende postzegelvereenigingen betreffende de circulatielijsten der 
rordzendingen werden nadere inlichtingen verstrekt of gevraagd 
dooi de U Ph V , „Zuid-Limburg" en „Op Hoop van Zegels". 

De K L M zond circulaires rond omtrent bijzondere vluchten 
naai de Congo en naar Zuid Afrika Wat deze laatste vlucht be
treft merkt de heer de Bas op, dat ingeval belanghebbenden prijs 
er op stellen hun terug te zenden stukken gefrankeerd te zien 
met de voortrekker-eeuwfeestzegels, zij hiervoor moeten over
maken ƒ 0.50 extra of vier antwoordcoupons extra dienen in te 
sluittn Vier antwoordcoupons kosten echter den afzender 
4 X 173^ et = ƒ0,70, waardoor zij ƒ0,20 per serie duurder 
uit zijn. De heer Zwolle antwoordt hierop, dat de antwoord
coupons een zeer gemakkelijk betalingsmiddel vormen, de keuze 
tusschen beide wijzen van vergoeding wordt geheel aan den af
zender overgelaten De heer de Bas vestigt de aandacht op de 
omstandigheid, dat de Dingaanspoststukken, welke 31 December 
omstreeks 17 00 uur per Reiger te Schiphol aankwamen, eerst 
4 Januari d a v door belanghebbenden werden ontvangen, terwijl 
daarvoor toch een tamelijk hoog extra bedrag was gestort De 
heer Zwolle antwoordt hierop, dat de toezending door verschil
lende omstandigheden is vertraagd, n 1. doordien Nieuwjaar op 
Zondag viel, door de nieuwjaarsdrukte op het expeditiekantoor 
te Amsterdam en door den wensch der P T T., aan deze stukken 
van philatehstische waarde, die extra afstempeling vereischten, 
bijzondere zorg te besteden 

De vereemging „de Globe" te Arnhem stort wederom dit jaar 
vijf centen extra per lid boven de verschuldigde contributie in de 
bondskas Goed voorgaan doe goed volgen ! Deze vereemging zond 
zeven enveloppen met Nederlandsche zegels van haar jeugdgroep 

in voor ruiling met jeugdige buitenlandsche verzamelaars. 
Ook dit voorbeeld moge anderen prikkelen ter navolging ! 

De heer Zwolle deelt mede, dat de bond van de F I P wederom 
enveloppen met Grieksche zegels heeft ontvangen ter verspreiding 
onder de jeugdgroepen, deze zegels zullen weldra onder die 
groepen worden verdeeld. 

Op een vraag van den Duitschen bond wanneer wij den dag 
van den postzegel vieren, of wij dit willen doen op den geboorte
dag van Stephan dan wel of wij bijzondere beweegredenen hebben 
om dit op dien dag niet te doen, heeft de Bond geantwoord, dat 
WIJ zulks op 9 October hebben gedaan, omdat op dien datum 
het verdrag van de wereldpostvereeniging door Nederland werd 
geteckend en dit voor Nederland van meer belang is dan Stephans 
geboortedatum 

Met de bekendmaking in het Maanlblad van nieuwe mededee-
lingen omtrent verkrijgbaarstelling van buitenlandsche zegels in 
den vreemde betracht de Bond den meesten spoed. 

Inlichtingen omtrent toetreding tot den Bond werden gevraagd 
door vereenigingen te Roermond en Leerdam 

Het Postmuseum verspreidde een circulaire betreffende een ten
toonstelling aldaar van weldadigheidspostzegels voor het kind 

De vereemging „Op Hoop van Zegels" verzocht inlichtingen 
omtrent te bezigen taal en te berekenen koers bij aanvragen van 
buitenlandsche m omloop zijnde zegels Aanbeveling verdient zich 
te bedienen van de Fransche, Duitsche of Engelsche taal Bereke
ning dient te geschieden naar de volle, officieele waarden, waar
voor de in omloop zijnde zegels aan de loketten verkrijgbaar 
worden gesteld 

Op de klacht, welke van Bondswege bij het Departement van 
Kolomen werd ingediend over de korte periode van verkrijgbaar
stelling van de Indische luchtpostzegels is tot dusverre geen ant
woord ontvangen. 

De Bondsvoorzitter herinnert aan de omstandigheid, dat hij dit 
jaar aan de beurt is, om als bondsbestuurslid af te treden Hij 
stelt zich niet herkiesbaar. 

De voorzitter heeft inlichtingen ingewonnen, om ook dit 
jaar weer te geraken tot het organiseeren van een postzegel
tentoonstelling van een bijzonder land, deze pogingen duren 
thans nog voort 

De voorzitter zette zijn pogingen, om met bij den Bond aan
gesloten vereenigingen tot aansluiting te bewegen, onvermoeid 
voort , het Bondsbestuur besluit, alvorens op dezen weg verder 
voort te gaan, de resultaten der gevoerde besprekingen af te 
wachten 

II. — De agenda 
1 Het Nederlandsche Postmuseum heeft besloten voor vereeni

gingen de gelegenheid open te stellen zich als vrienden van het 
museum nader hieraan te verbinden door het storten van een 
jaarluksche bijdrage, zooals b v door „Breda" gedurende den 
29en Philatelistendag werd toegezegd Het verzocht den Bond 
om zijn jaarlijksche bijdrage onder dezen nieuwen naam te willen 
schenken en als eerste, die destijds in deze het voorbeeld gaf, 
zitting te willen nemen in een comité van aanbeveling Het 
Bondsbestuur heeft tegen inwilliging van dit verzoek geen be
zwaar, op uitdrukkelijke voorwaarde, dat de Bond, gelijk dus
verre, geheel vnj blijft jaarlijks opnieuw te bepalen, of een bedrag 
aan het Postmuseum zal worden geschonken en — zoo ja — tot 
welk bedrag 

2 In een geschil tusschen een afnemer met een postzegelhande
laar omtrent vergoeding voor falsificaten, waarop een garantie
stempel van bedoelden handelaar voorkwam en waarbij deze elke 
vergoeding weigerde, omdat men met kon aantoonen, dat de 
zegels in zijn zaak gekocht waren, daar de mogelijkheid bestond 
dat de zegels m veiling gekocht waren en omdat eveneens de moge
lijkheid bestond, dat b.v een ontrouwe bediende het stempeltje 
er op gezet had, diende de rechtskundige laadsman van den Bond 
het Bondsbestuur aldus van advies 

„Wat IS de consequentie van een stempel van een handelaar 
achter op een postzegel ? Moeilijk te beantwoorden vraag Men 
spreekt van een garantiestempel en bedoelt daarmede waarschijn
lijk, dat de betrokken handelaar door zijn stempel de echtheid 
van het zegel garandeert. Dat is ook de meest voor de hand 
liggende uitlegging Maar dan rijst dadelijk de vraag wat is het 
verschil tusschen het stempel van een keurmeester en dat van 
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een handelaar ? Blijkt het betrokken zegel later valsch te zijn, 
dan zal het niemand gaan invallen den keurmeester voor de schade 
aan te spreken. Daarentegen bestaat er een dergelijke aansprake
lijkheid m 1. wel van den handelaar tegenover den kooper. Deze 
vloeit uit de algemeene rechtsregels voort. Indien men iets voor 
echt koopt, dat later blijkt valsch te zijn, dan kan men op grond 
van dwaling te allen tijde de nietigheid van den koop inroepen en 
den koopprijs terug verlangen. Geldt dit nu echter ook voor den 
kooper van den kooper, d. w. z. den derden te goeder trouw en 
volgende bezitters van het zegel ? Naar mijn meening niet. Het 
zou te ver voeren den handelaar aansprakelijk te willen stellen 
tegenover eiken wiUekeurigen bezitter van het zegel voor de echt
heid. Deze moet zich dan maar weer op zijn voorman verhalen, 
zoodat men uiteindelijk wel weer bij den handelaar kan komen. 
M. a. w.: Ik beschouw den stempel van den handelaar als 
g a r a n t i e -stempel uitsluitend tegenover den eersten kooper, 
echter slechts als k e u r -stempel tegenover derde en volgende 
bezitters van het zegel. Kan men niet aantoonen^ dat men zelf 
het zegel bij den betrokken handelaar heeft gekocht, dan is er 
geen verhaal, evenmin als men het zegel op veiling heeft gekocht, 
dus niet direct van den handelaar, wiens stempel op het zegel 
staat. Dit laatste zou slechts anders zijn in het uitzonderingsgeval, 
dat het stempel den naam van den veilinghouder vermeldt Naar 
mijn meening is dan de betrokkene aansprakelijk niet als hande
laar, maar als veilinghouder. Heeft een ontrouwe bediende het 
stempel er op gezet, dan is in het algemeen de betrokken hande
laar aansprakelijk, want men is als patroon nu eenmaal aan
sprakelijk voor handelingen van bedienden in de uitoefening van 
het beroep. Doch ook hier alleen tegenover den eersten kooper. 

Het voorgaande betreft natuurlijk alleen de juridische aanspra
kelijkheid. Ik kan mij voorstellen, dat de moreele aansprakelijk
heid in bepaalde gevallen verder gaat. Hetgeen over den eersten 
kooper is gezegd, geldt natuurlijk ook voor zijn erfgenamen." 

Het Bondsbestuur zal voorts ter zake het oordeel verzoeken 
van de Handelaarsvereeniging. 

3. De Pers- en Propagandadienst der P.T.T. zond den Bond 
het volgende, kort en bondige verzoek toe van den Zweedschen 
philatelist Bengt Holmquist, V Boulevardg 24, Kristianstad, 
Zweden: „Senden Sie bitte die ganze Freimarkenserie „Voor het 
Kind" — voorwaar een bestelling „op hoop van zegen" ! 

Een postambtenaar W. A. Watling, 15 Richmond Avenue, 
Northcote N 4, Auckland, New Zealand, die zich zeer voor post
zegels van Nederland interesseert, wendde zich tot de P T.T., met 
verzoek om bemiddeling, ruilrelaties aan te knoopcn met Neder-
landsche philatelisten. 

4. Voor den aanmaak van nieuwe tandingmeters is offerte ge
maakt door de firma Joh Enschedé en Zonen te Haarlem Deze 
tandingmeters van Nederlandsch fabrikaat kosten ƒ0.25 per 
stuk; bij afname van minstens 25 stuks slechts ƒ 0 20. De handel 
geniet bijzondere korting 

5. Van meerdere zijden is gevraagd hoe het mogelijk is, dat 
ongebruikte postpakketverrekenzegels in den handel kunnen wor
den gebracht, daar deze destijds niet aan het publiek werden af
gegeven. De eerste-secretaris heeft ter zake inlichtingen inge
wonnen. Het IS niet onmogelijk, dat wellicht eenig verband be
staat tusschen de herkomst van de ongestempelde Cour Perma
nente zegels en deze noviteit. Het spoor, dat aan het Bondsbestuur 
werd gewezen, is niet van sensatie ontbloot en zal met gemakkelijk 
leiden tot een bepaalde bron. Het Bondsbestuur zal zich voor-
loopig bepalen tot het verzoeken om inlichtingen ter zake aan 
het hoofdbestuur der P.T.T. 

6. De kwestie van philatelistische kettingbrieven is reeds meer 
in n t t Bondsbestuur tei sprake gebracht. Deze wijze ter verkrijging 
van zegels zet het deurtje wijd open voor bedrog en teleurstelling. 
De kans, dat een ketting verbroken wordt, met alle nadeelige 
gevolgen van dien voor den kettingganger, is vrij groot. Naar 
het oordeel van het Bondsbestuur doet iemand, die een derge-
lijken brief ontvangt, om aan de ketting gelegd te worden, het 
best dezen zoo spoedig mogelijk in de prullemand te deponeeren. 
De heer de Bas wijst ten overvloede op het gestelde in het Maand
blad 1937, blz. 59. 

Rondvraag. 
Offerte is ontvangen voor de levering van strookjes met op

schrift: „A. u. b. licht afstempelen; philatelistisch stuk". Deze 

strookjes zullen van Bondswege beschikbaar worden gesteld op 
oranje papier, aan één zijde gegomd, in geperforeerde vellen van 
vijftig stuks, a ƒ O 04. 

„Hollandia" verzoekt het oordeel van den Bond omtrent de 
„eerste dag afstempelingen", welke tegenwoordig inzonderheid in 
Engeland en Amerika geliefkoosde philatelistische objecten zijn. 
Het Bondsbestuur wenscht zijn medewerking voor aanmaak van 
dergelijke stukken in Nederland niet te verleenen. Deze eerste 
afstempelingen op bijzondere enveloppen zijn misschien van be
lang voor de vereenigingen, die van de baten der weldadigheids-
zegels profiteeren Het Bondsbestuur zal die vereengiingen op dat 
belang wijzen. 

Een vraag omtrent wijziging van de bepalingen betreffende het 
voorzitterschap van de F.I.P. zal door de beeren Zwolle en 
Cramerus in gemeenschappelijk overleg worden beantwoord. 

Aansluiting van den Bond of van zijn aangesloten vereenigingen 
bij de S.I.R E P. (Service Internationale des Reciprocités Phila-
teliciues) in België zal aan het oordeel van bedoelde vereenigingen 
wolden onderworpen Daarna zal het Bondsbestuur beslissen, of 
het ter zake zijn bemiddeling zal verleenen 

De vraag werd gesteld, of Dingaanbrieven met rood voortrekker
stempel bijzondere waarde bezitten ? Het Bondsbestuur heeft tot 
dusverre slechts paarse stempels gezien. 

Het Bondsinformatiebureau wordt overstelpt met inlichtingen 
betreffende de Lipa, die haar philatelistische adressen blijkbaar put 
uit het Maandblad Het komt het Bondsbestuur gewenscht voor 
het vereenigingsnieuws aldus te redigeeren, dat van adressen of 
adresveranderingen geen ongewenscht gebruik kan worden ge
maakt Het Bondsinformatiebureau heeft zich genoodzaakt gezien 
circulaires te doen drukken, om de vele aanvragen om inlichtingen 
zoo spoedig mogelijk te beantwoorden. 

BIJ een der leden van het Bondsbestuur is een klacht binnen
gekomen, dat de Bondskeuringsdienst heeft geweigerd zich te 
belasten met de keuring van twee gebruikte jubileumzegels Neder
land 1923 van 35 cent, tanding 1 1 : 1 1 . De heer Jorissen verklaart 
den keuringsdienst daartoe met in staat, daar z i. de rekbaarheid 
vaa het papier hier van grooten invloed kan zijn. 

Sluiting omstreeks 18 00 uur. 
Utrecht, 18 Februari 1939 Namens het Bondsbestuur, 

de tweede-secretaris, 
W. G. DE BAS. 

Verkrijgbaarstelling van postzegels in het buitenland. 
AMERIKA (VEREENIGDE STATEN). — Alle zegels worden 

tégen de nominale waarde verkocht, maar de koopers worden ver
zocht per internationalen postwissel retour-porto voor aange-
teekenden brief op te zenden. De Amerikaansche posterijen geven 
een lijst uit, vermeldende de zegels, die beschikbaar zijn, benevens 
de voorwaarden voor verkoop. Bestellingen moeten gedaan worden 
aan het volgende adres: Philatelic Agency, Room 6505, Post 
Office Department Building, Washington D.C Ook zegels, die 
uit koers zijn, worden nog verkocht, voor zoover ze nog m voor
raad zijn. 

COLUMBIA (REPUBLIEK). — De posterijen leveren alleen 
koerseerende zegels tegen den nominalen prijs. De bestellingen 
motten gericht worden tot het „Departement International du 
Ministère des Postes et des Télégraphes a Bogota" en vergezeld 
gaan van het bedrag van den aankoop -|- de retourkosten (doch 
alleen in cheques). 

C O N G O BELGE ETC. — Zegels van den Belgischen Congo en 
van Ruanda-Urundi kunnen besteld worden aan het Bureau des 
postes de Bruxelles I, of ä la Direction des Postes ä LeopoldviUe 
Ter wille der verzamelaars worden te LeopoldviUe bij elke nieuwe 
emissie vignetten verkrijgbaar gesteld met een speciale afstempe
ling der zegels op den eersten dag van den verkoop. 

EGYPTE. — Hier bestaat geen speciale dienst voor den ver
koop van zegels aan verzamelaars in het buitenland. Zij dienen 
zich dus te wenden tot hun corespondenten, tot philatelistische 
vereenigingen of tot postzegelhandelaars. 

IRAN — In koers zijnde zegels moeten besteld worden ä l'Ad-
mimstration des postes, k Teheran. Aanvragen moeten vergezeld 
gaan van een cheque, welke in die stad betaalbaar is. Het bedra.; 
van den prijs der zegels moet vermeerderd worden met de kosten 
voor aangeteekcnde toezending. Inlichtingen over zegels worden 
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verstrekt a 1'Administration Centrale i Teheran. Afgestempelde 
en uit koers zijnde zegels kunnen besteld worden a Ie Tresorer,'.; 
générale (Ministère des Finances) aldaar. 

JAPAN. — Voor het verkrijgen van zegels moet men zich 
richten „au Chef du Bureau de poste Central de Tokio". Aan
vragen moeten vergezeld gaan van het nominale bedrag der zegels 
+ het porto voor aangeteekende toezending. 

MAROKKO (SPAANSCHE ZONE). —Hoewel hier geen 
speciale diest ten behoeve van verzamelaars bestaat, is men bereid 
aan postzegelhandelaren en philatelisten zegels te leveren, indien 
het belangrijke bestellingen geldt. Op aanvragen van kleine bestel
lingen wordt geen acht geslagen. 

SIAM — Zegels, die in koers zijn, kunnen aangevraagd worden 
a la Direction générale des postes et des télégraphes a Bangkok, óf 
bij den Consul de Siam a Vancouver (Canada). Philatelistische in
lichtingen worden verstrekt tegen toezending van een antwoord
coupon. Zegelbestellingen moeten vergezeld gaan van het bedrag 
der nominale waarde -f- voldoende kosten voor een aangeteekende 
zending. J. A. K. 

Bondsinformatiebureau. 
0 \ e r onderstaande personen worden op aanvrage inlichtingen 

verstrekt (s.v p. postzegel voor antwoord insluiten). 
J. Bijlsma, onderwijzer, Dordtschelaan 159a, Rotterdam, 
mevr. Witten van Hoogland, Mechelschestraat 16, Scheveningen. 

J. A. KASTE IN, 
Koninginneweg 192, Amsterdam Z. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamdaars. 
Secretaris. C. M. DONCK, Sophialaan 39, Hilversum. 

In memoriam. 
28 December 1938 overleed te Curafao ons, 

der Nederlandsche Vereeniging zeer toegewijd lid 
H. LAMPE. 

Hij ruste in vrede. 

Agenda voor de Buitengewone Algemeene Vergadering 
op Zondag 23 April 1939, 2 uur n.m., in „Het Hof van Holland", 

Kerkbrink, Hilversum. 
1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag der algemeene vergadering van 13 October 1938 te 

Amsterdam. (Zie Maandblad November 1938). 
3. \ oorstel tot het aanschaffen van modern tentoonstellingsmate 

naai en daartoe uit het reservefonds ƒ 1000 beschikbaar te 
stellen. 

4. Voorstel tot het houden van propaganda tentoonstellingen, uit
sluitend voor de leden der Nederlandsche Vereeniging, m plaat
sen waar afdeelingen der Nederlandsche Vereeniging gevestigd 
zijn en daartoe jaarlijks op de begrooting een post uit te trekken. 

5. Rondvraag. 
6. Sluiting. 

Nieuwe leden. 
218. A. Welter, lepenlaan 51, Bussum. (V.). 
252. mevr. J. Hazenberg, Riouwstraat 56, Bandoeng (Java). 
257. ir. H. W. O. de Bruijn, p a. B.P.M., Pangkalan Brandan 

(S.O.K.). 
261. J. G. van Es, Hooigracht 67, Leiden. (V. en L.). 
267. J. Poortman, Kaïserstraat 38, Leiden. (V. enL.). 
268. A. van Wuifften-Palthe, Grootestraat 148, Almelo. (V.). 
271. W. Vergien, Weisserweg 14 II, Danzig-Langfuhr. 
273. mej. M. Ch. Schmidt, Curajaostraat 55, Amsterdam W. (V.). 
275. mej. Elly Bom, 's-Graveland. (V.). 
307. J. lilaak. Grooteweg Noord, Magelang (Java). 
310. P. J. Tognen, Beauvert, St. Cyr sur Loire (France). 
317. J. C. Bongers, Burg. Colijnstraat 87, Boskoop. (V.). 
388 mevr. M. Hogerland-Maarschalk, Marterstraat 102, Nijmegen. 

(V.). 
329. A. A. H . J. Crielaers, Berg en Dalscheweg 39, Nijmegen. 

(V. en L.). 
268. A. Ros, havenmeester, Makassar. (Oud-lid). 

Aanmeldingen. . 
P. Jongejan, Reijerskoop 101, Boskoop. (V. Ned. en Kol., Eur.). 
P. Richter, Pieter Lasmankade 6, Amsterdam Z. 
G. L. Hergarden, Keern 107, Hoorn. (V.). 
ir. M. O. Davis, Ingenluijfflaan 77, Madioen (Java). 
A. L. Blaak, Magelang. 
B. W. Berenschot, S.f. Nieuw Tersana (Java). 
K. Lammers, p.a. B.PM., Pangkalan Brandan (Sumatra) 
F. E. Cochius, p.a. Kehding & Van Nie, Tandjong Balei (Sumatra). 

(Lid van de Haagsche Philatelisten Vereeniging). 
J. R. Monkhouse, p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 
L H. Veldhuizen, p.a. B P.M., Tarakan (Borneo). 
J. Sibinga Mulder, p.a. B.P.M., Tarakan (Borneo). 
M. L. Caljouw, p.a. B.P.M., Tarakan (Borneo). 
H. Keppel, p.a. B.P.M., Tarakan (Borneo). 
ir. Ph. H. Huisman, p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 
P. Bodemeijer, p.a. Deli Mij., Medan (Sumatra). 
H. Sommer, p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumara). 
K. Las van Bennekom, Kapelstraat 16, Hilversum. 

Adresveranderingen. 
459. S. A. C. van Doorn, Villalaan 29, Batavia C. (Java). 
428. W .J. O. E. Schmeltz, Fagelstraat 43, Leiden. 
409. F. G. Hassels, Julianalaan 36, Arnhem. 
498. dr. H . C. Valkema Blouw, Stationsweg hoek Parallelweg, 

Oosterbeek. 
311. H.C. B. Weijerman, Johan van Oldenbarneveldtlaan 37a, 

Den Haag. 
774 P. H. Schoute, Van Heemstralaan 18, Arnhem. 
455 jhr. H . P. C. de Stuers, Embong Gajam 8, Soerabaja (Java). 
624. P. H . Mooij, Poste restante, Brussel, giro 188858. 
920. ir. G. Wilson, Vijverlaan Oost, Poerwakarta (Java). 
821. H. B. Woltering, Singaradja (Bali). 
838. Th. Pauw, Milit. Apotheek, Bandjermasin (Borneo). 
722. A. F. Ohlenschlager, Javasche Bank, Soerabaja (Java). 

96. Ph. Boom, naar Nederland vertrokken. 
688. C. P. G. Driessen, Boschweg 89, Balik Papan (Borneo). 
521. H. J. Hoefsmit, adres onbekend. 
831. J. C. Dekker, Damar 9, Padang (Sumatra). 
652 Ch. Salwegter, p a. Stokvis, Gijsbr. v. Amstelstraat 39, 

Hilversum. 
320 R. Weissig, adres onbekend 
941. dr. W. ph. Coolhaas, adres onbekend. 

Ingetrokken bedanken. 
163. L. W. Bronkhorjt, Rustenburgerstraat 399 I, Amsterdam. 

Overleden. 
447 H. Lampe. 613. C. Wijmer. 

Bedankt (ingaande 1 Januari 1939). 
773. G. van Ouwerkerk. 287. F. van Beever. 
794. J. de Nooij. 297. A. J. Nijhuis. 

54. Th. A. Koremans. 280. G. Slotboom. 
210. mej. E. van der Wiel. 701. J. L Deumens. 
530. J. Tromp. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. 

Kort verslag der vergadering van 15 Februari 1939. De vice-
voorzitter opent te 9.00 uur de vergadering; hij heet den heer 
Beuseken, die voor het eerst aanwezig is, speciaal welkom. Hierna 
leest hij een ingezonden stuk postherinneringen voor over het 
jubileum van „Het Postpaard", waardoor de aanwezigen 3 eeuwen 
teruggeplaatst worden. De notulen worden goedgekeurd. Vervol
gens krijgt de heer Maier het woord, deze deelt namens den heer 
Van Essen mede, dat Gooi en Eemland het voornemen heeft een 
tentoonstelling te organiseeren. De leden worden opgewekt hier
aan deel te nemen en zegels van alle landen van de geheele 
wereld m te zenden. Aan eiken deelnemer zal — indien mogelijk — 
een herinneringsplaquette uitgereikt worden. Het volgende punt 
van de agenda brengt de lezing van mr. Wolff de Beer over 
Ferrari en diens zegels, die door de aanwezigen aan de hand van 
den catalogus gevolgd en volgens de opmerkingen ook goedgekeurd 
wordt. De voorzitter dankt mr. Wolff de Beer voor zijn inter 
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ressante lezing en deze zegt toe de volgende maand het vervolg 
te houden, wat met applaus wordt begroet Na een korte pauze 
volgt de verloting en rondvraag Daar blijkbaar voor het laatste 
punt geen animo bestaat, sluit de voorzitter de vergadering P 

Haarlem. 
Verslag der vergadering van 13 Februari 1939 Aanwezig 16 

leden Nadat de voorzitter in zijn openingswoord den heer Leupen, 
die thans voor de eerste maal als eerehd der afdeeling aan de 
vergaderingen deelneemt, eenige hartelijke woorden heeft toe
gesproken, verkrijgt de heer Van Essen het woord De vereeni 
gingsvoorzitter wil eemge mededeelingen doen. Op 26 Januari ] 1 
IS in de bestuursvergadering overwogen een propaganda-tenoon-
stelling in September a s te doen houden in het Hof van Holland 
te Hilversum Daartoe is echter sanctie van de leden noodig en 
te dien einde is een bijzondere algemeene vergadering uitge 
schreven op Zondag 23 April a s in bovengenoemd hotel Spreker 
vertrouwt, dat die vergadering zich accoord zal verklaren met 
het bestuursvoorstel, waardoor zal kunnen worden overgegaan tot 
aankoop van het modernste tentoonstellingsmateriaal De toe
stand der vereeniging in gunstig te noemen Het aantal leden is 
in 1938 van 829 vermeerderd tot 864, de nieuwe directeur der af
deeling verkoop weet steeds meer baten uit zijn afdeeling te 
verkrijgen, zoodat de aanschafnng van dit tentoonstellingsmate
riaal, dat ter beschikking zal worden gesteld van de afdeelingen, 
alleszins is te rechtvaardigen De voorziter dankt den heer Van 
Essen zeer voor zijn verassende, doch daarom niet minder aan
gename mededeehng De notulen der vorige vergadering worden 
nadat er een kleine correctie in is aangebracht, goedgekeurd Daar 
na hebben de diverse verlotingen plaats De heer Van Essen ver
zoekt den voorzitter van de agenda te willen afwijken, omdat 
hij tijdig naar Hilversum moet vertrekken Alvorens zijn mede
gebrachte collectie Servië te laten zien, wil de heer Van Essen 
een misvatting rechtzetten, n 1 dat de prijs voor de jaarlijksche 
ver'oting in 1939 niet ƒ 500 — is, doch dat besloten werd deze 
met dit bedrag te verhoogen Op zijn voorstel heeft het bestuur 
thans de mogelijkheid geopend aan de afdeeling, die zulks wenscht, 
een bedrag uit te keeren gelijk aan haar ledental vermenigvuldigd 
met het quotient van ƒ 750,— gedeeld door het cijfer 864 De 
afdeeling kan da ndit bedrag naar goeddunken onder haar leden 
verdeelen Verder zegde het eerehd der vereengiing nog toe voor 
dezen zomer een lezmg te zullen houden over het eerste Spaansche 
zegel en daarvan een 140 tal exemplaren mede te zullen brengen 
De voorzitter zegt nogmaals den heer Van Essen dank voor zijn 
tweede verassende mededeehng en voor zijn intentie, waai op de 
agenda wordt gewijzigd, opdat de buitengewoon be,langrijke col
lectie Servië tot 1914 kan worden bewonderd De groote postzegel
kenner wijst de aanwezigen op de zeldzame tandingen, kleur-
variaties en verdere merkwaardigheden en licht in den breede een 
en ander toe Na de bezichtiging van de Van Essen Servië 
collectie worden onder de prettige, kundige leiding van den heer 
Hekker geveild blokken Curajao, vliegbrieven Trinidad, Hon 
duras, weldadigheidsseries van diverse landen, een prachtexemplaar 
Servië 2a, poststuk Romagnes met stempel Kerkelijke Staat e a 
Tijdens de rondvraag antwoordt de heer Hekker op een betreffende 
informatie, dat in de eerstvolgende bestuursvergadering van de 
Nederlandsche Vereemging van Postzegelhandelaren de kwestie 
van het embleem dier vereeniging behandeld zal worden Sprekers 
opinie is, dat dit embleem wel zal worden vastgesteld, zoodat 
spoedig dit symbool te zien zal zijn. De heer Weyburg is van 
meening, dat de vereenigingen van verzamelaars een krachtige 
propaganda moeten voeren om dit embleem bij een ieder bekend 
te maken, opdat een iegelijk wete, waar een vertrouwd adres is 
om zegels te koopen De heer Tetterode wil adviseeren een los 
papiertje in de catalogi der handelaren te doen leggen, waarop in 
het kort staat wat dit embleem beteekent De heer Rol merkt op, 
dat z 1 de prijzen van den Officieelen Speciaal Catalogus der 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaien veel te hoog 
zijn en zou deze lager gesteld willen zien, omdat toch een ieder 
weet, dat hij overal goedkooper terecht kan De heer Hekker 
wijst er op, dat die prijzen ongeveer gebaseerd zijn op de buiten-
landsche catalogi Hij wil in het geven van primeurs bij den heer 
Van Essen niet achterblijven en deelt mede, dat de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelhandelaren besloten heeft nog dit jaar 
de prijs van den nieuwen Officieelen Speciaal Catalogus te stellen 

op ƒ O 40 en bovendien zal een zeer goedkoope catalogus worden 
uitgegeven voor luchtpostbrieven Voorts merkt spr op, dat de 
Speciaal Catalogus meer moet worden bezien als een beknopt hand 
boek over Nederland en Kolomen, dus meer de aandacht moet 
worden gevestigd op hetgeen over de zegels vermeld staat dan als 
een prijslijst Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de 
vergadering, waarna de keurige collecties van de beeren Rol 
(Kreta) en Davidson (Britsch-Zuid-Afrika, Rhodesia en Seychelles) 
worden bezichtigd R 

Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie Secretaris J C G VAN DEN BFRG, Hortensiastraat 25, Breda. 

Verslag der vergadering van 27 Februari 1939. 
Aanwezig 59 leden en 1 introduce De voorzitter, de heer Cra-

merus, opent de vergadering en heet behalve de aanwezige leden 
speciaal welkom de heer Van DuUemen (Tilburg), die voor het 
eerst onze vergadering bijwoont De notulen van de Januari
vergadering worden goedgekeurd en de candidaat leden met al
gemene stemmen (een stem ongeldig) als lid aangenomen In
gekomen IS een circulaire van den Bond betreffende strookjes 
„Licht afstempelen" De animo hiervoor is niet bijster groot, be 
sloten wordt een 20-tal vellen te bestellen Medegedeeld wordt 
dat zegels voor de verloting zijn ontvangen van de heren Cools, 
Janssens en Van Rijswijk en voor de jeugd van de heren Steinbach 
en Vries, waarvoor de heren dank wordt gebracht Van de F I P 
zijn een 45-tal series Griekenland voor de jeugd ontvangen De 
voorzitter deelt mede, dat de Bond aan het betreffende comité 
van de weldadigheidszegels in overweging zal geven naast de be
staande kinderkaarten eerste-dag omslagen uit te geven, zodat hier
aan een officieel tintje wordt gegeven, en dat de Bond binnenkort 
een rondschrijven tot de verenigingen zal richten betreffende de 
reciprociteitsdienst De heer Jonker had gewezen op het grote 
verschil in prijsbepalingen in de boekjes De voorzitter is van 
mening, dat niet kan worden voorgeschreven een bepaald aantal 
centen per Yvert-franc te berekenen, daar dit voor verschillende 
landen en soorten van zegels zeer kan uiteenlopen De heer 
Sidney Lake te Paterson N Y heeft medegedeeld, dat hij gaarne 
scheepsstempels van Sur name en Curafao wil ruilen Van de 
Federation des Societed Philatel ques du Grand Duche de Luxem
bourg IS bericht ingekomen, dat de van 1 tot 11 Juni te Mondorf 
te houden tentoonstelling noch door de Luxemburgsche Bond, 
noch door de F I P wordt gesanctioneerd Er zal echter een 
internationale tentoonstelling gehouden worden op een nader vast 
te stellen datum ter gelegenheid van de dag van de postzegel en 
het eeuwfeest van het groothertogdom Luxemburg Verzocht wordt 
nota te nemen van de verhuizing van den administrateur, den 
heer J Broeders, naar Oranjesingel 14, Breda, terwijl genoemde 
heer de leden opwekt boekjes met zegels van Nederland en Kolo
men in te zenden, daar hij daaraan gebrek heeft Na de pauze 
wordt overgegaan tot de verloting en — naar aanleiding van een 
opmerking m de vorige vergadering — door den voorzitter er 
op gewezen dat de ledenvergadering indertijd m de vergadering 
van 23 April 1936 besloten heeft, dat de adspirant leden niet aan 
de Januari verloting deelnemen, dus wel aan de maandelijkse en 
de jeugdverlotingen In verband met het feit, dat er nog steeds 
ongetekende aantekeningen in de rondzcndboekjes worden ge
maakt, wijst de voorzitter nog eens uitdrukkelijk op art 25 van 
het H R , dat slechts aantekeningen worden toegestaan, mdien 
men deze ondertekent Bij de rondvraag verzoekt de heer Vroom, 
ten gerieve van de buitenleden de vergaderingen tijdig aan te 
vangen, opdat men niet de laatste reisgelegenheid verzuime De 
voorzitter zegt toe zoveel mogelijk met deze gerechtvaardigde 
wens rekening te zullen houden Niet altijd is dit echter mogelijk, 
daar er voor de aanvang van de vergadering dikwijls nog iets 
te bespreken valt De heer Vroom waarschuwt voor de adver 
tentie van den heer Ramffler op blz 48 van het Februari-Maand-
blad Een zijner kennissen ontving een brief, waarop ƒ 1 — straf-
port te betalen was, welke natuurlijk werd geweigerd Besloten 
wordt zelf de proef eens te nemen, waarvan het resultaat op de 
volgende vergadering zal worden bekend gemaakt De heer Vries 
vraagt hoe het staat met de betaling aan het Postmuseum, de 
vooizitter is nog m correspondentie^ doch hoopt binnen niet al 
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te lange tijd de vergadering nader te kunnen inlichten. Daarna 
wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. J. v. d. B. 

Nummerwijziging. 
69. J. A. Martens wordt nr. 391. 

Nieuwe leden. 
211. (S.E.Z.NK.). J. L. Bakx, Ginnekenstraat 53, Breda, giro 28199. 

96. (S.Z.). H. Borkent, Koppellaan 6, Apeldoorn, giro 172949. 
154. (E.). F. J. Goyarts, Munkapverastraeti I, Akureijri (IJsland). 
390. (S.E.Z.NK.). Ant. Luyten, Oranjeboomstraat 38, Breda, giro 

234289. 
134. (S.E.Z.BE.NK.). ir. P. Th. Cox, Van Gilselaan 24, Roosen

daal, giro 336437. 

Candidaat-leden. 
drs. J. C. Conijn, leraar gymnasium, Nieuwe Haven 78, Gorinchem 

(Voorgedragen door H. Schukken, Gorinchem). 
A. J A. J. Magielsen, kantoorbediende, De Roy van Zuidewijnlaan 

8, Breda. (Voorgedragen door J. L. Henkes, Prinsenhage). 
Adreswijzigingen. 

123. J. Broeders, thans Oranjesingel 14, Breda. 
145. C. J. Lammers, thans Paul Krugerlaan 64, Eindhoven. 
251. A. H. Martin, thans Haagweg 4 B, Breda. , 

60. W. K. M. Schimmelmann, thans Am Brauersgraben 5, Emden, 
Ostfriesland (Duitsland). 

157. J. P. P. Swaving, thans Oranjelaan 27^ Rotterdam O. 
Bericht. 

In druk is verschenen de lezing, gehouden voor de ledenverga
dering van onze vereeniging: „29 September 1938", door J. M. 
van den Berg. Aan alle leden is een exemplaar toegezonden. 
Meerdere exemplaren, ook voor niet-leden der vereeniging „Breda", 
zijn verkrijgbaar a 10 c per stuk bij het secretariaat (giro 100318). 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 27 Maart 1939, des avonds 8 uur, 

in café „Moderne", Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 23 Maart 1939, des avonds 

8 uur, in café „De Beurs van Breda", Breda. 
Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 13 April 

1939, des avonds 8 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 2 April 1939, des morgens 10>^ 

uur, in „Moderne", Breda. 

Vereen, van Postzegelverz. „Hollandia", te Amsterdam. 
Secretaris: J. A. KASTEIN, Konmijinncweg 192 hs., Amsterdam Z 

Verslag der vergadering van 28 Februari 1939. 
Te 8.30 uur opent de vice-voorzitter wegens ziekte van den 

heer Wolff de Beer de vergadering en wcnscht hem een spoedig 
herstel toe. Vervolgens heet hij hartelijk welkom den heer Van 
Dongen, die voor het eerst na zijn ongeval weer ter vergadering 
is. De heer Van Dongen dankt de leden voor de getoonde belang
stelling. De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. 
Op Dmsdag 14 Maart a.s. zal een propagandavergadering annex 
tentoonstelling worden gehouden in perceel Molenweg 10, Amstel
veen, teneinde aldaar een afdeeling te stichten. Van het boekje 
„Stijlveranderingen in de Europeesche postzegels" van den heer 
Hamacher zijn bij den secretaris nog exemplaren verkrijgbaar 
ad ƒ 0.60. Verschillende leden geven zich op voor het etiket 
„Licht afstempelen", welke etiketten a 4 cent per vel van 50 stuks 
worden verkrijgbaar gesteld via den secretaris. De voorzitter leest 
vervolgens een artikel voor over de misdruk van het Nederlandsche 
9 cent zegel. Bij de tallotage worden de twee candidaten met 
algemeene stemmen als lid aangenomen. De landenwedstrijd Luxem
burg telt 2 deelnemers. De Ie prijs is voor den heer Poulie, de 
2e voor den heer Van der Moer. Volgende landenwedstrijd op 
de vergadering van 25 Maart a.s.: Cura9ao. Na veiling van 17 
kavels volgt de algemeene verloting. Prijswinnaars zijn de nrs. 
60 226 293 111 261 249 345 353 286 61 13 42 158 12 156 16 
130 348 104 10 153 112 164 96 en 31. Te 10.15 uur sluit de 
vooizitter de door 78 leden bijgewoonde vergadering. R. S. 

Aangenomen als lid. 
J. M. Ludriks, Amsterdam. (Voorgesteld door ir. Böeseken). 
L. G. Tempel, Amsterdam. (Voorgesteld door J. H. Houtman). 

Candidaat-leden. 
K. H. Philips, postzegelhandelaar, Amsterdam. (Eigen aangifte). 
J. Leliveld, vertaler, Amsterdam. (Voorgesteld door E. van Praag). 
M. Fritzsche, Amsterdam. (Eigen aangifte). 

Vergaderingen. 
Bestuui svergadering op Maandag 20 Maart 1939, des avonds te 

8.30 uur, in café De Boer, Leidsche Plein, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 25 Maart 1939, des avonds te 

8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

Mededeeling. 
Voor den landenwedstrijd komt deze maand Curafao in aan

merking. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: J. J. A. HARBRINK NUMAN, 

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 28 Februari 1939. 
Aanwezig 39 leden. De notulen der Januari-vergadering worden 

ongewijzigd goedgekeurd. De voorzitter doet verslag van de door 
den Bond gedane stappen i. z. antwoordcoupons en late bestelling 
van de Dingaanspost. 

De U. Ph. V. zal, indien de aanmaak door den Bond geschiedt, 
150 vel met strookjes „Licht afstempelen" bestellen ter verdere 
distributie tegen kostprijs onder de leden. 

De landenwedstrijd jubileum- en weldadigheidszegels van Neder
land en Koloniën heeft tot resultaat, dat de heer Reintjes met 
zijn complete verzameling de eerste prijs krijgt; tweede de heer 
Van de Westeringh. In de veiling bevindt zich een pakket, be
vattende 2000 verschillende zegels, dat door den heer Tholen 
gekocht wordt en vervolgens onder applaus ter beschikking wordt 
gesteld van de jeugdclub. J. H. N. 

Candidaat-leden. 
J. P. Lokker, Barneveld. 
J. G. Belterman, Utrecht. 
J. B. HiUen, Utrecht. 

Adreswijzigingen. 
mej M. H. Haytink wordt Griffensteynscheplein 17, Zeist. 
T. Doekes wordt Croeselaan 136 bis, Utrecht. 
J. Wijnands wordt Da Costakade 5 bis, Utrecht. (Ingaande 1 April). 

Mededeelingen. 
1. De bezichtiging van het spoorwegpostkantoor annex transorma 

zal plaats vinden op Woensdag 29 Maart. Verzamelen te 19.45 uur 
in de wachtkamer van genoemd gebouw voor degenen, die zich 
hebben opgegeven. 

2. Ingekomen is een schrijven van een verzamelaar uit de Ver-
eenigde Staten, die ruilen wil Nederland-Amerika. Leden, die hier 
iets voor voelen, kunnen het adres bij den secretaris krijgen. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 24 Maart 1939, des avonds te 

8.00 uur, in Restaurant Cortenbach, Janskerkhof, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 28 Maart 1939, des avonds te 

8.30 uur, in Hotel des Pays-Bas, Janskerkhof, Utrecht. (Van 7.30-
8.30 uur ruilen). 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Bal
lotage. 5. C.q. verkiezing directeur verkoophandel. 6. Landenwed
strijd Duitsche Koloniën. 7. Rondvraag. 8. Veiling. 9. Verloting. 
10. Sluiting. 

Bijeenkomsten jeugdclub. 
Bijeenkomsten jeugdclub Zaterdag 25 Maart en 8 April 1939, 

telkens van 2><;-4 uur, in het gebouw der U.C.J.M.V„ Domplein 
25, Utrecht. 
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Haagsche PhilatelistenVereeniging, te 'sGravenhage. 
Secretaris A STARINK J r , Columbusstraat 7, 'sGravenhage 

Verslag der vergadering van 23 Februari 1939. 
Ruilavond. 

Adresveranderingen. 
L Nagel, wordt Huizerweg 104, Bussum 
mr Chr de Vries, wordt Kebon Sirih 21, Batavia C 
mevr H Soeteman Rube, wordt Columbusstraat 68, Den Haag 
B \V C G Vries, wordt B L Vries, Populierstraat 29, Den Haag 

Groote verloting. 
Hiermede wordt een beroep gedaan op onze leden, hun dou

bletten nog eens na te gaan of daarin niets te vinden is, dat men 
voor dit doel af wil staan Het zal dankbaar door den secretaris 
worden aanvaard. Adres A Starink J r , Columbusstraat 7, Den 
Haag 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 23 Maart a.s., des avonds te 8K uur, 

in café Boschlust, Bezuidenhout, Den Haag. 
Opening Notulen Ingekomen stukken. Mededeelingen Even 

tue'ele veiling Verloting Rondvraag Sluiting 

Internat. Vereeniging „Philatelica", te 'sGravenhage. 
Secretaris J N H VAN REST, Copernicusstraat 89, Den Haag 

Verslag der vergadering van 22 Februari 1939. 
Aanwezig 115 leden De secretaris, de heer Van Rest, is door 

ziekte afwezig De voorzitter, de heer Reyerse, opent de verga
dering en leest het belangrijkste voor uit de jaarverslagen van de 
afdeelingen Tiel, Zwolle, Dordrecht, Venlo en Nijmegen Met al 
deze afdeelingen gaat het in elk opzicht uitstekend 

De voorzitter behandelt hierna de klacht van dr Speyer en 
eenige andere leden over het beschadigen van zegels op brieven 
door de post Op het postkantoor heeft hij zich op de hoogte ge
steld De schuld hiervan ligt niet bij de posterijen, maar bij hen, 
die de brieven te nat dichtplakken, waardoor de brieven aan de 
zegels kleven bij de machinale afstempeling Met het hoofdbestuur 
der P T.T heeft de voorzitter nog een bespreking gehad over de 
soms zware afstempeling Het hoofdbestuur der P T T zal de 
verzamelaars zooveel mogelijk ter wille zijn. 

Verder bespreekt de vooizitter de rondzendingen De leden, die 
in het vervolg de zendingen te lang vasthouden, zullen van het 
rondzendverkeer worden uitgesloten Ook boekjes met te hooge 
prijzen zullen met worden geaccepteerd De leden, bij wie de kwi
tantie voor het lidmaatschap is aangeboden en die daarna hebben 
gegireerd zonder de 20 c incassokosten, zullen alsnog de 20 c 
incassokosten moeten betalen, willen zij aan de jaarverlotmg deel
nemen 

De notulen van de voiige vergadering worden onder dank
zegging aan den 2en secretaris goedgekeurd 

Voor de verloting zijn zegels geschonken door de beeren Van 
der Houven, Van Dijk, Conrads, voor het falsificatenalbum door 
de beeren Meisen en Van der Mey Door den heer Van der 
Houven is een zegel gegeven voor die leden, die het vorige jaar 
zegels aan de vereeniging hebben geschonken, het zegel komt 
aan den heer Schelling 

De bibliothecaris doet hierna mededeeling van schenkingen aan 
de bibliotheek door den heer Melsert 3 jaargangen van de Phila
telist en 3 jaargangen Maandblad, door den heer Van Dalen 
Gilhuys buitenlandsche tijdschriften en door dr Speyer een 
Engelsch tijdschrift over Spanje De candidaatleden worden met 
algemeene stemmen aangenomen De heer Van Zijl krijgt bij de 
verloting den len prijs Hierna veiling 

BIJ de rondvraag herinnert de voorzitter van de „beurs", de 
heer Bakker, aan de lez ng, die 1 Maart op den beursavond zal 
worden gehouden (zie notulen vorige vergadering) Verder krijgen 
de beeren Kops, Dolleman en Kirchner nog het woord. De heer 
Kirchner deelt mede, dat leden die poststukken willen ruilen^ zich 
kunnen opgeven bij dr E A M Speyer, Pijnboomstraat 98, Den 
Haag De voorzitter sluit vervolgens de vergadering en dan blijft 
er nog tijd voor ruilen over J H v d V. 

Mededeelingen. 
I. — Eiken Woensdagavond bEurs van „Philatelica", Nieuw

straat 28, 'sGravenhage ^ 
II —■ Wie zich vóór de jaarvergadering opgeeft als candidaat

lid, trekt nog mee m de jaarlijksche verloting 

Nieuwe leden. 

21 M F J B Verstraate, Schuttevaerkade 13, Zwolk fAJd 
Zwolle) 

30 A Langstraat, Ie Staringstraat 5, Spangen, Rotterdam 
33 M H J Kamp, Sparweg 18, Hengelo (O) . 
41 C R Weytingh Meezenlaan 6, Den Haag 
69 F. H Wischhoff, Schietbaanstraat 14, Den Haag 
74 J Guyt, Volkerakstraat 50, Den Haag 
78 Luc. Willink, Dr Blookerstraat 9, Voorburg 

103 mr P A van Oosterwijk Bruijn, Trompenbergerweg 7, 
Hilversum 

124 P J C Achilles, Hofwijckplein 66, Den Haag 
126 A W. Kloosterman, Schrikslaan 15, Soestdijk 
139 D H Langevoord, Van de Weteringelaan 234, Voorburg 
161 A den Engelse, Jufferstraat 6, Zeist 
191 G Holstege, Broekslootkade 135, Rijswijk ( Z  H ) . 
212 C Polman, Geleenstraat 11 huis, Amsterdam Z 
224 A Wildschut, Pijlslaan 104, Haarlem 
226 J Engberts, Oudemansstraat 28, Den Haag. 
231 C Jansen, A 72 Maarn bij Doorn 
240 F van de Meerendonk, Lijsterlaan 22, HiUegersberg 
319 Jac Oosterwijk, Wateringhestraat 12b, Rotterdam W 
325 F Veerman, Carpentierstraat 161, Den Haag 
330 H Vermey, Westduinweg 46b, Scheveningen 
333 Th P P van Embden, Koninginnegracht 109, Den Haag 
334 P de Leeuw, Van Woudestraat 19, Voorburg 
351 A Parqui Nassaulaan 12, Wassenaar 
381 P Alterda, Voltastraat 15, Amersfoort 
385 O Bolkenbaas, Messchertstraat 32a, Rotterdam 
402. F de Ligt, Schalkburgerstraat 374 Den Haag 
411 J H Tellings, Obrechtstraat 138, Den Haag 
426 F W C Schotel, Lanmg 328 j , Spijkenisse 
451 B J. J ter Meulen, Rijksstraatweg J 407, Twello (Afd 

Deventer) 
485 A J Lunenberg, KI Overstraat 24, Deventer (A Deventer) 
493. drs F H H Nijhof, Keizerstraat 19, Deventer (Afd 

Deventer) 
501 J W T Pannekoek, Brinkgreverweg 77, Deventer (Afd 

Deventer). 
510 W Spanier, Korte Bisschopstraat 14, Deventer (Afd 

Deventer) 
521 W. Fonteijn, Noordbinnensingel 13, Venlo (Afd Venlo) 
524 F. Murk, Oude Haven, Zierikzee (Afd Goes) 
527 dr W J L de Groof, Kruiningen (Afd Goes) 
554 C Peetoom, Goudenregenstraat 222, Den Haag 
577 H van Eijl, J van der Heijdenstraat 17, Den Haag 
579 M J W Regensburg, Rijswijk 18 pav, Batavia C 
592 J M van der Bijl, Westerlookade 15, Voorburg 
654 W Muusse, Sportlaan 169, Den Haag 
667 L A D van Oyen, Kamillestraat 8 Den Haag 
684 W Goinga, Ferwerd (Fr) 
696 S Wijmenga, Klimopstraat 105, Den Haag 
698 H de Hen, HeijsterL achstraat 2, Dordrecht (A Dordrecht) 

mevr A M Huisman Rykens, Reeweg 185 A z w , Dordrecht 
728. mej A Boer, C 427, Sliedrecht (Afd Dordrecht) 
733 L de Munnik, Hoogstraat 4, Zwolle (Afd Zwolle) 
738 F Webrmeyer, Nieuwe Binnenweg 338b, Rotterdam 
756 Rudolf Rosenthal, Vlierboomstraat 297, Den Haag 
773 J. Velleman, Nicuwstraat 5, Hengelo (O) 
788 H D W van der Hoek, Hoefbladlaan 56, DenHaag 
808 C Borstlap, Rotterdamscheweg 125a, Delft 
811 C de Groot, Poortlandlaan 1, Delft 
848 G HuUeman, Tollensstraat 35, Hengelo 
867 J Voerman, Sijzenlaan 11, Den Haag 
872 A de Kremer, Vermeerstraat 11, Delft 

1239 H H Rucker, techn ambt publ w (sectiehoofd „ P h " ) , 
Robert Regoutstraat 63, Roermond 

1240 J. Raab, journalist, Deemselstraat 3, Roermond 
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1241. W. Rijvers, techn. ambt. P.T.T., Julianalaan B 317, 
Maasniel. 

1242. ir. J. Klaarenbeek, civiel bouwk. ingenieur, Godsweerder-
singel 41, Roermond. 

1243. L. M. M. Höppener, Bisschop Drehmansstraat 7, Roermond. 
1244. Ant. Deckers, bouwmaterialenhandel, Swalmerstraat 65a, 

Roermond. 
1245. J. Kuijpers, onderwijzer. Minderbroedersingel, Roermond. 
1246. Jacq. Langenhoff, schoenwinkelier, Swalmerstraat 23, 

Roermond. 
1247. C. Jager, Bisschop Boermansstraat 59, Roermond. 
1248. G. H. A. Swagten, bankbeambte, PoUardstr. 11, Roermond. 
1249. Hub. Cox Jr., fabrikant, Godsweerdersingel 18, Roermond. 
1250. Leo Bingen, winkelier. Steenweg 12, Roermond. 
1251. C. Smarius, onderwijzer, Rob. Regoutstraat 57, Roermond 
1252. André Buytendijk, Hamstraat 37, Roermond. 
1253. P. Mohren, chef garage, Steegstraat 8, Roermond. 
1188. F. W. Schaap, Groote Poot 10, Deventer. (Afd. Deventer). 
1208. J. P. Vorst, Kazernestraat 4, Deventer. (Afd. Devenetr). 

Candidaat-leden. 
914 W. Binnenweg, Verlengde Postweg 44, Soesterberg. (Eigen 

aangifte). r 
921. J. A. F. van Dijk, Van Horvettestraat 39, Voorburg. (Voor

gesteld door A. Mondt). 
951. A. Feberwee, Nieuwstad 25, Zutphen. (Voorgesteld door 

M. C. Lezer). 
992. mevr. B. Pronk, Bazarstraat 24^ Den Haag. (Voorgesteld 

door G. Zandvliet). 
999. H. J. P. Opscholtens, officier ter koopvaardij. Marconi

straat 36, Den Haag. (Voorgesteld door F. H. Daudt). 
1006. D. Bergsma, Herfterweg 12, Zwolle. (Afd. Zwolle). 
1071. J. van Jacobovits-Szeged, Van Zaeckstraat 63, Den Haag. 

(Voorgesteld door J. H. van der Veen). 
1254. A. J. Hoffman, Nieuwstraat 27, Den Haag. (Eigen aangifte). 
1255. W. Pijl, Markt, Geldermalsen. (Afd. Tiel). 
1256. A. J. C. van Rije, Llngedijk B 59, Geldermalsen. (Afd. Tiel). 
1257. H. L. Stoffels, Gr. Hertoginnelaan 67, Den Haag. (Eigen 

aangifte). 
1258. J. P. Knijff, Anna van Saxenstraat 19 of 29, Den Haag. 

(Voorgesteld door D. Th. van der Schalie). 
1259. G. van der Craats, Zaalbergstraat 44, Alphen a. d. Rijn. 

(Eigen aangifte). 
1260. A. A. Knuijver, ambt. Raad van Arbeid, Paramaribostraat 

147, Den Haag. (Voorgesteld door L. F. J. Hofman). 
1261. R. Schenkhuizen, korp. Pol. Tr., San. Oranje Nassau Oord-, 

Renkum. (Eigen aangifte). 
1262. H. "W. U. Plantenga, Maarsbergenstraat 292, Den Haag. 

(Voorgesteld door W. J. C. Brand). 
1263. J. J. H. Schulp, Tomatenstraat 114, Den Haag. (Voorgesteld 

door W. J. C. Brand). 
jeugdlid 3. M. P. Theil, Loosduinschekade 165, Den Haag. (Voor

gesteld door W. J. C. Brand). 
1264. J. Th. Douque, Keizersgracht 319, Amsterdam. (Voorge

steld door C. J. Reijerse). 
1265. P. van Asperen, Spoorstraat 112, Leeuwarden. (Voorgesteld 

door R. Rodenburg). 
1266. B. Bruinsma, Harlingerstraatweg 3, Leeuwarden. (Voorge

steld door R. Rodenburg). 
1267. dr. H . Weitingh, Taxusstraat 60, Den Haag. (Voorgesteld 

door A. Ankersmit). 
1268. A. L. W. M. Kerkhoff, Hallincqlaan 16, Dordrecht. (Afd. 

Dordrecht). 
1269. J. A. Schuurman, ambt. Ned. Consulaat, P. O. Box 95, 

Ottawa, Canada. (Voorgesteld door D. N. Verburg). 
1270. G. van Buren, De Vos van Steenwijklaan 9, Meppel. (Voor

gesteld door L. Stamm). 
1271. dr. G. W. W. Bölian, Koninginneweg 77, Hilversum. (Eigen 

aangifte). 
1272. W. P. Holwerda, ex-planter N.O.I., Welgelegenlaan 20, 

Driebergen. (Afd. Utrecht). 
1273. P. A. Overweel Jr., Asselynstraat 1 bis a, Utrecht. (Afd. 

Utrecht). 
1274. P. van der Struijff, gem. ambt., 2e Daalsche Dijk 167, 

Utrecht. (Afd. Utrecht). 
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1275. mej. Marian Marinus, Heerenweg 54, Lisse. (Voorgesteld 
door H. E. van der Heide). 

1276. T. M. van der Veen, Hamweg G 118, Harkstede. (Voor
gesteld door M. W. L. Penterman). 

Adresveranderingen. 
839. J. Steen, Eliasstraat 14, Den Haag. 
930. L. T. van der Blom, Loosduinschekade 265, Den Haag. 
307. W. Proper, stationschef, Leerdam. 
799. A. J. Lips Jr., Z. O. Buitensingel 138, kamer 49, Den Haag. 
121. A. L. Beker, Tollensstraat 95, Rotterdam. 

1154. W. J. C. Brand, Loosduinscheweg 619 L, Den Haag. 
933. A. P. Visser, Broekslootkade 13, Rijswijk (Z.-H.). 
768. mr. W. K. N. Hengeveld, Blauwedijk 7, Middelburg. 
641. ir. H. L. S. Adama, Waalsdorperweg 42, hoek Buurtweg, 

Den Haag. 
38. G. W. van Leyden, Eikenlaan 10, Doorn. 

713. H. M. C. Knip, Arnhem ? ? ? 
466. mevr. J. L. van der Veen, Potgieterstraat 2, Leeuwarden ? ? ? 
782. M. van Schaik, Gasthuisstraat 14, Doesburg. 
920. C. Postema, Korte Hoogstraat 23, Rotterdam. 
626. A. Bouma "W.z., d'Avila 518, St. Anna Parochie (Fr.). 

1024. H. F. J. Sengers, Maliebaan 108, Utrecht. 
Afgevoerd. 

5. E. A. J. Steyns, Nijmegen. 

Afdeeling Deventer. 
Voortaan wordt de maandelijksche vergadering gehouden op 

den laatsten Vrijdag der maand. 
Afdeeling Dordrecht. 

Vergadering van 22 Februari 1939. Aanwezig zijn 37 leden 
en 2 introducé's. Na opening en vaststelling der notulen brengt 
de kascommissie verslag uit van haar bevindingen omtrent kas 
en boeken van den penningmeester, waaruit blijkt, dat deze een 
richtig beheer heeft gevoerd. De voorzitter zegt hierna den 
penningmeester dank voor dit beheer en de accuratesse waarop 
alles is geadministreerd, waarmede de vergadering onder applaus 
instemt. Aangenomen als leden worden mej. A. Boer en de heer 
H. du Hen. Na een geanimeerde veiling van 20 kavels, welke alle 
verkocht worden, en de gebruikelijke verloting, wordt de ver
gadering gesloten. 

Afdeeling Nijmegen. 
Vergadering van 28 Februari 1939 in hotel „De Bonte Os" 

Voorzitter de heer F. J. de Waal. Aanwezig 22 leden. Mededee-
lingen van ons eerelid, den heer P. A. J. .Veen uit Utrecht, be
treffende de verkrijgbaarstelling van enkele nieuwe tandingen in 
de zegels van Nederland en Koloniën; het verslag van de kas
commissie 1938, vermeldende dat bij gehouden controle op 23 
Februari j.1. de kas en bescheiden van onze afdeeling in orde be
vonden werden. De voorzitter zegt den leden der commissie dank 
voor hun bemoeiingen, terwijl ook den penningmeester dank 
wordt gebracht voor zijn vele werkzaamheden en accuraat beheer. 
Besloten wordt den penningmeester algeheele decharge over het 
jaar 1938 te verkenen, met welk besluit de vergadering door 
middel van applaus instemt. Bij de rondvraag lanceert de heer 
Van der Sloot een zeer goed idee, n.1. om onze vergaderingen in 
aanzien te doen stijgen door het houden van tentoonstellingen op 
kleine schaal door de leden. Genoemde heer zou hieraan, ter ani
meering van de leden, een bescheiden belooning in zegels ver
bonden willen zien. Het voorstel vindt bijval en zal op de e.V. 
besuursvergadering nader worden bezien. Hierna volgt te ongeveer 
10.15 uur de sluiting van het officieele gedeelte. Bij de gehouden 
verloting blijken de beeren Hesseling en Plattel ditmaal de ge
lukkigen. Tot slot veiling van aangeboden zegels, die een ge
animeerd verloop had. 

Afdeeling Tiel. 
Uit het jaarverslag over 1938 blijkt het volgende. Het aantal 

leden steeg van 25 op 27. Alle bestuursleden werden herkozen. 
Einde Augustus werd door een aantal leden gezamenlijk een be
zoek gebracht aan de tentoonstelling te Breda. Op de 12 bijeen
komsten werd steeds een verloting gehouden en dikwijls ook een 
veiling. De administrateur legt mede een overzicht over omtrent 
de rondzendingen en nieuwtjes. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Afdeeling Utrecht. 
Ledenvergadering op Donderdag 16 Februari 1939 in hotel Ka-

genaar, Urecht. Aanwezig zijn 18 leden en 4 introducé's. Om 
8.40 uur opent de voorzitter de vergadering met een welkomst
woord. Na lezing der notulen van de vergaderingen van 15 De
cember 1938 en 19 Januari 1939 en behandeling der ingekomen 
stukken, vindt bespreking plaats omtrent drie candidaat-leden. 
Door deze drie aanmeldingen is het ledental der afdeeling tot 
ruim 50 gestegen. De op eiken len Dinsdag der maand te houden 
ruil-(beurs)-avond wordt daarna breedvoerig bespoken. Ver
volgens dringt de voorzitter er nogmaals bij de leden op aan, de 
rondzendingen vlot door te zenden en het gekochte spoedig te 
betalen. De voorzitter maakt attent op een serie Duitsche zegels 
ter gelegenheid van de internationale automobiel-tentoonstelling 
te Berlijn. Na de pauze volgt de veiling; daarna de gebruikelijke 
verloting. Na de rondvraag, waarvan door één lid gebruik wordt 
gemaakt, sluit de voorzitter de vergadering om 10.35 uur.. 

Afdeeling Venlo. 
De afdeeling hield 10 Januari j.l. haar jaarvergadering onder 

voorzitterschap van den heer J. van der Valk. Een keur van zegels 
waren geschonken door vele beeren. Uit het jaarverslag van den 
secretaris bleek, dat de toestand der afdeeling gunstig is te noemen. 
Uit het financieel verslag van den penningmeester kon men ook 
afleiden, dat ze er ook financieel gunstig voorstaat. De admini
strateur gaf een duidelijk beeld van een gezonde ontwikkeling 
van het rondzendingsverkeer. De voorzitter, de heer J. van der 
Valk en de penningmeester, de heer J. Timmermans, werden in 
hun functie herkozen. 

Afdeeling Venlo. 
Verslag der vergadering op Dinsdag 14 Februari j.l. in café 

National. Te circa half negen opent de plaatsvervangend voor
zitter, de heer Groeneboer, de vergadering en heet allen aanwe
zigen hartelijk welkom. Bericht van verhindering is binnen
gekomen van den voorzitter, den heer Van der Valk, wiens vader 
overleden is, alsmede van de beeren Goossens, Janssen, Venlo en 
Turien. Door het bestuur wordt aan de vergadering medegedeeld, 
dat op iedere vergadering wederom een aantal betere zegels door 
de vereeniging aangekocht zullen worden en worden verloot, ge
combineerd met de zegels geschonken door de leden. Dit naar aan
leiding van het voorstel van den dr. Verduyn en waarmede de 
vergadering zich accoord verklaart. Na behandeling der ingekomen 
stukken wordt de maandelijksche verloting gehouden en werder. 
nog zegels geschonken door de beeren dr. Verduyn, Pater Boors, 
Groeneboer, Langen, Van Brederode, Fievting, Gout en Van 
Schaik. De zeereerw. heer pater L. Boots houdt vervolgens zijn 
tweede lezing over de zegels van Jammu en Cachem-r. I-Iij toont 
op zeer duidelijke wijze aan hoe deze zegels zijn te herkennen, 
speciaal de echtheid, taal, enz. Na afloop hiervan heeft hij een 
hartelijk applaus in ontvangst te nemen en dankt de voorzitter 
hem voor zijn zeer leerzame lezing. E. H . 

Afdeeling Zwolle. 
Het penningmeesterschap van den heer W. Jakma is overge

nomen door den heer H. Takken, Klimopstraat 18, Zwolle. 
Vergaderingen. 

Jaarvergadering op Woensdag 22 Maart 1939, 's avonds 7% uur, 
in „Arena", Nieuwstraat 28, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Verslag van der. 
secretaris. 5. Verslag van de rekeningcommissies. 6. Verslag van 
den penningmeester. 7. Begrooting 1939. 8. Verslag van den 
bibliothecaris. 9. Bestuursverkiezing; aftredend de Ie secretaris, 
de 2e secretaris en de bibliothecaris, allen herkiesbaar. 10. Leden-
verkiezing. 11. Begin jaarlijksche verloting. 12. Veiling. 13. Rond
vraag en sluiting. 

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: J. Huisman, 
Mathijs Balenstraat 17, Dordrecht), den laatsten Woensdag der 
ma.md, in het Oranjehotel, Joh. de Wittstraat, Dordrecht; extra
avond voor ruilen, veilen, enz. van September t.m. April, op den 
tweeden Woensdag der maand. 

Vergadering afdeeling Goes en omstreken (secretaris: ), 
eiken 3en Woensdag der maand. 

Vergadering afdeeling Nijmegen (secretaris: B. C. Th. Spieren-

burgh, Vermeerstraat 6, Nijmegen), eiken 4en Dinsdag der maand, 
in hotel „De Bonte Os", Molenstraat, Nijmegen. 

Vergadering afdeeling Tiel (secretaris: J. Sonneveldt, Tiel), ter 
plaatse als gewoonlijk. 

Vergadering afdeeling Tilburg (secretaris: A. Franken de Haes, 
Gerard de Bondtstraat 12, Tilburg), eiken len Donderdag der 
maand, 8 uur n.m., in restaurant „Remmers", Tilburg. 

Vergadering afdeeling Utrecht (secretaresse: mej. B. H. J. 
Klaassen, Bellamystraat 8bis, Utrecht), eiken 3en Donderdag der 
maand, 834 uur n.m., in hotel Kagenaar, Stationsplein 6, Utrecht. 
(Van 8-8K uur ruilen). Ruilavond eiken len Dinsdag der maand. 

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: E. Heijting, Herunger-
weg 9, Venlo), eiken 2en Dinsdag der maand: 7Vi uur bestuurs
vergadering, 8 uur ledenvergadering, in de zaal van café „Natio
naal", Venlo. 

Afdeeling Winterswijk: secretaris: J. H. Nijland, Hilbelinks-
pad 7 II, Winterswijk. 

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: W. J. van der Zwan 
Van Galenstraat 94, Zwolle), den derden Vrijdag der maand. 
8 uur, in hotel Peters, Melkmarkt, Zwolle. Inlichtingen jeugd-
afdeeling door den secretaris. 

Ver. van Postzegelverzamelaar.«, „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: B. H. BAANK, Cattepoelscheweg 217, Arnhem. 

Verslag der vergadering van 22 Februari 1939. 
Aanwezig 23 leden; met kennisgeving afwezig de heer Julius. 

De voorzitter, dr. Valkema Blouw, heet de aanwezigen hartelijk 
welkom, in het bijzonder het nieuwe lid dr. Breebaart en een 
introducé, den heer Aarts van den Berg. 

Na voorlezing en goedkeuring der notulen van de vorige ver
gadering worden de ingekomen stukken behandeld, van welke 
enkele, zooals b.v. een schrijven omtrent subsidieering van het 
Postmuseum, aanleiding geven tot een korte bespreking. Voorts 
is van dr. Borel een bijzonder hartelijk schrijven ontvangen, in 
antwoord op een collectieve groet der ,,GIobe"-leden. 

De agenda vermeldt ditmaal geen stemming over candidaat-
leden, zoodat tot de rondvraag wordt overgegaan. Daar geen der 
aanwezigen het woord verlangt, sluit de voorzitter het officieele 
gedeelte der vergadering, waarna de leden nog geruimen tijd 
bijeen blijven. B. H. B. 

Candidaat-leden. 
Ĵ . Aarts van den Berg, Bilderdijkstraat 7, Arnhem. (Voorgesteld 

door H . Tennekens). 
L. Bisterbosch, Stationsstraat 93, Apeldoorn. (Voorgesteld door 

A. Katz). 
A. C. C. van der Lee, Markt 7, Arnhem. (Voorgesteld door A. 

Katz). 
Adreswijziging. 

81. dr. H. C. Valkema Blouw, thans Stationsweg 55, Oosterbeek. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Woensdag 29 Maart 1939, des avonds 8 uur, 
in „NationaP', Arnhem. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secr. L. W. IMMINK, Rozenburglaan 92, tel. 53808, Rotterdam. 

Verslag der vergadering van 14 Februari 1939. 
Aanwezig 23 leden en als introducé de heer Tillema. De voor

zitter opent deze vergadering, heet allen welkom en den heei 
TiÜema en den ere-voorzitter in het bijzonder. Na behandeling 
van de ingezonden brieven betreffende een paar nieuw: leden en 
enige aanbiedingen voor ruil in het buitenland, welk i ter kennis 
worden gebracht, worden de mededelingen van de Bond betref
fende de strookjes „Licht afstempelen" c,?c',un, w m o p aan den 
secretaris wordt opgedragen, ervan te bestellen. Hierna leest de 
secretaris de notalen, die na geringe v^.jz'giug worden goed
gekeurd. De voorzitter dankt den secretaris dan voor de uit
gebreide notulen. De heer riartmann bliihu wegens ongesteldheid 
verhinderd de vergadering bij te wonen. De heer Jorissen laat dan 
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zijn collectie „Enige Engelse koloniën tot 1932" rondgaan. Volgens 
de afspraak zou door het geven van een beschrijving dit kunnen 
worden toegelicht. De heer Jorissen zal er echter een kijkavond 
van maken, en nu passeren achtereenvolgens de schitterende bladen 
Gibraltar, Malta, Gambia, St. Helena, Ascension, BritsHonduras, 
Falklandeilanden, St. Lucia, Turkseilanden. De schone onge
bruikte stukken hebben aller belangstelling, en de heer Samson 
dankt aan het eind den heer Jorissen voor deze kostbare en koste
lijke collectie, die zeer zeker vele uren genot voor den bezitter 
moet zijn en nu ook weer voor de leden. 

Dan volgen de verlotingen. De heer Van Putten Sr. heeft ook 
een zegel voor de laagste gooiers beschikbaar gesteld, waarvoor 
de voor'j'tter hem dankt. Nadat nog een zegel van den voorzitter 
verloot is, komt na de rondvraag, waarbij de heer Eygenraam ons 
voor de volgende maal toezegt iets over de Postheffing sedert 1775 
te vertellen, de sluiting, onder dank voor de opkomst. L. W. I. 

Nieuwe leden. 
W. van Smaalen, Prins Mauritslaan 115, Overveen. 
H. Carp, Vijverlaan 94, Rotterdam. 

Bedankt als lid. 
H. W. Wissing, Aelbrechtskade 84a, Rotterdam. 
C. Dijkshoorn, Hoyledesingel 25, Hillegersberg. 
W. van den Stoel, Schepenstraat 56a, Rotterdam. 

Ned. Phil. Vereen. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretaris: H, WEYENBERGH, OranjeNassaulaan 26, Overveen. 

Verslag der vergadering van 24 Februari 1939. 
Na voorlezing der notulen van de vorige bijeenkomst, welke 

worden vastgesteld en bekendmaking der voornaamste ingekomen 
stukken, gaat de vergadering over tot verkiezing van een veri
ficatiecommissie, met resultaat, dat de beeren Bode en Van 
Waard worden gekozen. 

De heer Traanberg het woord verkrijgende, houdt een causerie 
over de eerste emissie van Nederland en laat vervolgens zijn be
treffende uitgebreide collectie zegels dezer emissie — zoowel losse 
exemplaren als exemparen op brief — rondgaan. Enkele leden 
maken gebruik van de gelegenheid eenige vragen betreffende deze 
uitgifte te stellen, waarna de voorzitter hartelijk dankzegt voor 
het vertelde en getoonde, waarmede de vergadering door warm 
applaus instemt. 

Gezien het gevorderd uur stelt de voorzitter voor — nu de 50 
aanwezigen reeds zoo'n fraaie verzameling echte zegels hebben 
gezien — punt 6 der agenda: „Bezichtigmg van het falsificaten
album der vereeniging met toelichting door den heer Traanberg", 
tot een volgende bijeenkomst uit te stellen. Dit voorstel aan ■ 
genomen zijnde, wordt overgegaan tot de rondvraag, waarvan 
enkele leden gebruik maken, gevolgd door een kleine veiling. 

Na verloting onder de aanwezigen, waarvoor enkele leden 
prijzen hadden geschonken^ welke bij de daarvoor aangeschafte 
prijzen werden gevoegd, behoorde deze samenkomst weder tot 
het verleden. H. W. 

Bedankt als lid per 1 Maart 1939. 
109, J. Harder. 
213 J. J. Hauer. 

Adresveranderingen. 
102. J. Schagen, thans Kamerlingh Onnesweg 157, Hilversum. 
200. J. P. F. Hellemink, thans OranjeHotel, Johan de Wittbrug, 

Dordrecht. 
Ingeschreven als lid. 

163. H. A. van de ^Vater, Amsterdamschevaart 112, Haarlem. 
148. H. ten Brink, Dolfijnstraat 9̂  Haarlem. 
164. H. A. Hoogerbeets, Heerensingel 121, Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
A. J. F. Vis, Jan Haringstraat 25, Haarlem. (Voorgesteld door 

P. de Jong). 
Vergadering. 

Jaarlijksche algemeene ledenvergadering op Vrijdag 31 Maart 

1939, des avonds 20.15 uur, in de Sociëteit „Vereeniging", Zijl
weg 1 bij de 2ijlbrug, Haarlem. 

De agenda vermeldt o. a.: bestuursverkiezing; aftredende be
stuursleden zijn de beeren Mos en Robbers, die resp. als penning
meester en voorzitter herkiesbaar zijn. Volgens art. 8a van het 
huishoudelijk reglement dienen eventueele candidaten voor het 
bestuur minstens twee dagen vóór de vergadering schriftelijk aan 
den secretaris te worden opgegeven. Voor de eventueele veiling 
dienen inzendingen gezonden te worden vóór Dinsdag 28 Maart 
1939 aan den heer M. Rumpf f, Duinoordstraat 13, Haarlem. 

PhilatelistenVereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: A. C. STETINGA, Gratamastraat 23, Groningen. 

Verslag der vergadering van 27 Februari 1939. 
Aanwezig 34 personen. De voorzitter, de heer Kidman^ opent te 

ruim 8.30 uur deze vergadering met een woord van welkom. De 
notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd 
vastgesteld. Bij de ingekomen stukken bevindt zich een schrijven 
van het Bondsbestuur, waarin wordt medegedeeld, dat binnenkort 
strookjes zullen verschijnen om op philatelistisch gefrankeerde 
stukken te plakken. Besloten wordt daarvan een partijtje te be
stellen. Aan het Bondsbestuur zal worden gevraagd of de post
ambtenaren van het hoofdbestuur der P.T.T. opdracht hebben 
gekregen om rekening met deze verzoeken te houden. Medege
deeld wordt, dat het in de vorige vergadering gekozen bestuurs
lid, de heer dr. J. van der Spek, de functie van 2en secretaris zal 
waarnemen en de heer Jonker die van commissaris van het rond
zendingsverkeer; verder, dat de sectiehoofden, de beeren Beukema, 
Cley en Jonker door het bestuur zijn herbenoemd en dat als nieuw 
sectiehoofd zal optreden de heer A. F. J. de Vos. De heer De Vos 
zal ook de zorg voor de bibliotheek op zich nemen. Als afgevaar
digden worden voor 1939 benoemd de heren Cley, Kielman en 
Ongering. Er volgt dan de gebruikelijke verloting van enige 
aardige zegels. Er wordt dan gestemd over de toelating van een 
tweetal candidaatleden. Beiden worden met algemene stemmen 
aangenomen. Na de rondvraag laat de heer Kielman zijn verza
meling blokken zien, waarbij hij telkens een korte toelichting 
geeft. Er wordt met veel aandacht gekeken en geluisterd. A. C. S. 

Nieuwe leden. 
45. S. van den Akker, dierenarts, Troelstralaan 23 B, Groningen. 
27. J. J. van Dijk, onderwijzer. Villapark, Paterswolde. 

Mededeeling. 
Inzenders van boekjes met zegels worden er op attent gemaakt, 

dat door den heer H. R. Jonker de functie van commissaris van 
het rondzendverkeer werd overgenomen. Voortaan de zendingen 
dus te richten aan het adres van den heer Jonker, Troelstralaan 51, 
Groningen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 27 Maart 1939, des avonds te 

8.15 uur, in restaurant „Suisse", Groningen. 

Philatel.Vereeniging „ZuidLimburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

Verslag der vergadering van 13 Februari 1939. 
Aanwezig 26 leden. De voorzitter opent de vergadering en 

deelt mede, dat de heer en mevrouw Hermans, wegens overlijden 
van den vader van mevrouw, verhinderd zijn de vergadering bij 
te wonen. De voorzitter en ondervoorzitter hebben, mede namens 
de vereeniging, persoonlijk hun medeleven in het verlies betuigd. 

De heer Verzijl, Ie commissaris, kon wegens ziekte niet aan
wezig zijn. De ondervoorzitter, de heer Otten, leest de notulen 
van de jaarvergadering voor, die zonder wijziging worden goed
gekeurd. 

Er zijn geen ingekomen stukken te behandelen en van de rond
vraag wordt geen gebruik gemaakt, waardoor het officieele ge
deelte kort is. De gratisverloting wordt gehouden en daarna 
volgt het gezelschapsspel, waarbij zegels geschonken worden door 
de beeren Banens, Wesly, Van der Ven en Stols. J. H. 
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Bedankt. 
23. Eug. Honee, Meerssen. 

Candidaat-lid. 
D. Ek, St. Servatiusweg 29, Heer-Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 20 Maart 1939, vergadering; 
Maandag 3 April 1939, beurs; 
Maandag 17 April 1939, vergadering; 

telkens des avonds 8 uur, in de bovenzaal van Taverne Rutten, 
Vrijthof 50, Maastricht. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secretaris- M. H. HOOGERWERF, Fazantenstraat 5, Den Helder. 

Verslag der vergadering van 28 Februari 1939. 
Bij de opening der vergadering te 8.30 uur heet de voorzitter 

allen hartelijk welkom, waarbij hij zijn voldoening uit<;prcekt dat 
de leden in zoo grooten getale gekomen zijn. In het bijzonder 
richt hij zich tot de beeren Van der Sei en Tamboer, de laatste 
uit Indië teruggekeerd, en tot den heer Logger als candid? at-lid, 
voorgesteld door den heer De Bruin. Na ballotage wordr de heer 
Logger als lid aangenomen. 

De notulen worden gelezen en goedgekeurd. De ingekomen 
stukken zijn weinig belangrijk. Op een schrijven van den Bond 
zijn door ons besteld strookjes, waarop het verzoek aan de pos
terijen, indien het een philatelistisch stuk betreft, dit licht te 
willen afstempelen. De heer Kalwij doet hierna verslag van de door 
hem en den heer Tra Kranen gecontroleerde boeken van penning
meester en administrateur, welke in orde bevonden zijn. 

Het volgende punt betreft de ruilavonden. Wegens de groote 
kosten zal er nog één in April gehouden worden; deze wordt 
niet per advertentie bekend gemaakt. Wegens drukke werkzaam
heden moet de heer Witte tot zijn spijt bedanken als penning
meester. De voorzitter deelt mede vernomen te hebben, dat de 
heer Kwast het wel op zich wil nemen, wat met applaus begroet 
wordt en waarvoor dan ook onzen dank. Daar de heer Bood 
bedankt als sectiehoofd, moet een ander benoemd worden. De 
heer London is bereid de functie op zich te nemen. Het officieele 
gedeelte is hiermede afgeloopen, waarna nog een veiling gehouden 
wordt en dan de maandverloting. M. H . H . 

Nieuwe leden per 1 Maart 1939. 
J. J. Logger, Singel 38, Den Helder. 
W. Tamboer, Krugerstraat 132, Den Helder. 

Adresveranderingen. 
P. de Snayer wordt Sumatrastraat 8, Den Helder. 
S. Pluim wordt Kapoeasstraat 37, Soerabaja (Ned.-Indië). 

Rectificatie. 
Th. J. W. van der Sei, moet zijn Fazantenstraat 5, Den Helder. 

Naam en adres penningmeester. 
G. D. Kwast, Zuidstraat 33, Den Helder. Postrekening 335511 ten 

name van den penningmeester der Postzegelvereeniging „Helder". 
Mededeeling. 

Niet afgehaalde prijzen van de Maart-verloting kunnen in ont
vangst worden genomen bij den secretaris. Fazantenstraat 5, op 
29, 30 en 31 Maart 1939, des avonds na 6 uur. 

Vergadering. 
De volgende vergadering wordt gehouden op Dinsdag 28 Maart 

1939, in de bovenzaal van café „Postbrug", Koningsplein, Den 
Helder. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Honigmanstraat 99, Heerlen. 

Verslag der vergadering van 30 Januari 1939. 
Te 8.30 uur opent de voorzitter de vergadering en wenscht allen 

nog een voorspoedig nieuwjaar. De notulen worden voorgelezen 

en goedgekeurd. De secretaris brengt het jaarverslag uit, dat wordt 
goedgekeurd. Een candidaat-lid wordt aangenomen. De heer 
Boersema, die aan de beurt van aftreden was, stelt zich niet her
kiesbaar. In zijn plaats wordt gekozen de heer De Kort. Ver
volgens heeft onder algemeene belangstelling de groote jaarlijksche 
verloting plaats, waarbij de heer Finken den eersten prijs wint. 
Na de rondvraag wordt de vergadering gesloten. 

Verslag der vergadering van 27 Februari 1939. 
Bij de ingekomen stukken is een schrijven van de postzegelver

eeniging Brunssum-Hoensbroek, waarin zij bericht, dat zij be
sloten heeft vanaf Maart het Nederlandfch Maandblad voor 
Philatelie als vereenigingsorgaan aan te nemen, waardoor eenige 
van haar leden bij ons zullen bedanken. Zij hoopt evenwel, dat 
de vriendschapsbanden tusschen beide -^ereenigingen zullen blijven 
bestaan. De voorzitter bevestigt zulks en spreekt de hoop uit, 
dat wij nog vaker gecombineerde bijeenkomsten mogen hebben. 

P. S. 
Candidaat-leden. 

J. B. Daelman, Heesbergstraat 20, Heerlen. 
M. Daelman, Welterlaan 20, Heerlen. 

Bedankt. 
B. Boersema, Brunsssum. 
A. J. Janssen, Rumpen. 
G. van Mameren, Amstenrade. 
S. Visser, Rumpen. 

Adreswijziging. 
L. Kunetz, thans V. Kunec, Preradoviceva 16, Zagreb, Yougoslavië. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 27 Maart 1939, des avonds 8 uur, in 

Hotel du Nord, Stationstraat, Heerlen. 

Nieuwe Philatelisten-Vereeniging. te Groningen. 
Secretaris; H. STIENbMA, Pater^woldscheweg 178, Groningen. 

Nieuw lid. 
38. dr. R. Hering, Ubbo Emmiussingel 19, Groningen. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op Donder

dag 23 Maart 1939, 's avonds S14 uur, in café-restaurant ,,De 
Pool", Groote Markt, Groningen. 

Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen". 
Secretaris: H. A. LYPPENS, Axelschestraat 21, Terneuzen. 

Verslag der vergadering van 23 Februari 1939. 
Aanwezig 13 leden. Te 8 uur opent de voorzitter de vergadering 

en wenst de aanwezige leden en gasten welkom. In zijn openings-
wooid wees de voorzitter op de omstandigheid, dat het thans, 
sinds de oprichting der vereeniging, de eerste maal is dat niet ver
gaderd wordt in het Hotel der Nederlanden. Op 18 Februari 1938 
ontving hij van den directeur van het hotel bericht, dat de ver
gadering op den vastgesrelden dag niet kon doorgaan wegens 
gebrek aan beschikbare ruimte. 

De notulen van de algemeene vergadering, gehouden 19 Januari 
1939, worden door den secretaris voorgelezen en goedgekeurd. 

Met algemeene stemmen worden als lid der vereenigin gaan
genomen de beeren Dubrulle en Van Breda-Vriesman. Daarna 
worden tal van philatelistische onderwerpen gemeenschappelijk 
besproken. Na de rondvraag sluit de voorzitter deze zeer ge
animeerde vergadering om 11 uur. H. A. L. 

Nieuwe leden. 
10. Arthur Dubrulle, Borluutstraat 24, Gent (België). 
87. dr. A. C. S. van Breda-Vriesman, Heerengracht 11, Terneuzen. 

Vergadering. 
Jaarvergadering op Donderdag 16 Maart 1939, des avonds te 

7.30 uur, in hotel De Arend, Terneuzen. 
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's-Hertogenbossche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: P. HEEREN, Twaalf morgenstraat 20, 's-Hertogenbosch 

Verslag der vergadering van 26 Februari 1939. 
Daar zoowel de voorzitter als de vice-voorzitter wegens ziekte 

verhinderd zijn, opent de heer Labordus als plaatsvervanger van 
den voorzitter de jaarvergadering. Hij constateert met dankbaar
heid den gestadigen groei der vereeniging, die wel een van de 
meest bloeiende vereenigingen van postzegelverzamelaars in 
Nederland genoemd kan worden, mede door de uitstekende onder
linge verstandhouding en de goede samenwerking der leden. Ook 
de fincncieele positie der vereeniging is gezond en sterk. 

De voorgelezen notulen worden onveranderd vastgesteld, terwijl 
de .ngekomen stukken voor kennisgeving worden aangenomen. 
Hierna worden de diverse jaarverslagen behandeld en goedgekeurd. 
De heer Ottevanger stelt voor, dit jaar eenige boeken aan te 
schaffen voor de bibliotheek, en vraagt ook, of het niet mogelijk is 
de bibliotheek in een gesloten kast op de vergaderzaal onder te 
brengen, zoodat de leden na de vergaderingen de boeken en tijd
schriftjaargangen kunnen naslaan indien zij dit wenschen. Hij 
vermoedt, dat dit het gebruik van de bibliotheek zal stimuleeren. 
Het voorstel zal in de eerstvolgende bestuursvergadering be
handeld worden. 

Dan is aan de orde de periodieke aftreding van bestuursleden. 
De beurt van aftreden is dit jaar aan den vice-voorzitter. penning
meester en Ie commissaris, die allen met groote meerderheid van 
stemmen herkozen worden. In de vacature Kools (financieele com
missie) wordt gekozen de heer Meysen, die deze benoeming aan
neemt. Hierna wordt overgegaan tot de verloting zonder nieten, 
waarbij ook ditmaal weer zeer veel aardige prijzen te winnen 
waren. Bij de rondvraag stelt de heer Van Liempt voor, het vol
gend jaar op de jaarvergadering b.v. twee zegels van Nederland 
van zeer hooge waarde te verloten. Ook dit voorstel zal op de 
eerstvolgende bestuursvergadering besproken worden. De heer 
Domensino heeft nog enkele ongebuikte series K.N.I.L.M. en 
bijzondere-vlucht-zegels voor liefhebbers beschikbaar. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de waarnemend voorzitter 
het officieele gedeelte der vergadering. J. M. K. 

Nieuwe leden. 
Jos. P. M. Appel, Huize Berkenheuvel, Vught. 
mej. E. J. Alsbach, Eikenlaan 2, Vught. 

Nieuw handelaar-lid. 
L. Kentgens, Kievitstraat 30, Hengelo. 

Postzegelvereen. „IJmuiden en Omstreken", te Velsen 
Secrttaris: G. DE H O O G , Da Costalaan 18, Driebuis (Velsen). 

Verslag der vergadering van 24 Februari 1939. 
Na opening door den voorzitter worden de notulen der vorige 

vergadering voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. De voor
zitter deelt mede, dat de heer Van Holten zal worden aangezocht 
om onze leden de nieuw verschenen zegels op de voordeeligste 
wijze te leveren. Rondzendboekjes zullen in den vervolge voor 5, 
inplaats van 7 et. verkocht worden. De beeren Coppee en Van 
Dugteren worden daarop aangezocht tesamen de kascontrole te 
willen waarnemen. Zij nemen beiden deze taak op zich. De jaar
vergadering wordt daarna vastgesteld op 24 Maart a.s. Vervolgens 
wordt besloten dit jaar weder een gratis verloting op de jaarver
gadering te houden, doch de afwezigen hun gratis prijs niet te 
doen thuisbezorgen. Wie dus nooit ter vergadering komt zal 
derhalve geen prijs krijgen. Voorts deelt de voorzitter mede, dat 
de heer Muller door den secretaris is aangeschreven, doch dat 
op heden nog geen antwoord van hem ontvangen is. 

Daar niemand zich voor de rondvraag opgeeft, kan de voor
zitter tot sluiting overgaan en wordt de avond verder vrijgegeven 
tot ruilen en handelen. G. d. H. 

Vergaderingen. 
Slechts één vergadering wordt er deze maand nog gehouden, 

n.L op 24 Maart a.s. Dit zal dan tevens onze jaarvergadering zijn. 
Het bestuur verwacht dan aller opkomst. 

Postzegelvereeniging „Gouda", te Gouda. 
Secretaris: D. PALSGRAAF, IJssellaan 80, Gouda. 

Om half negen opent de voorzitter de vergadering. Met ge
noegen constateert hij een goede opkomst der leden en verwel
komt onzen gast den heer "Wittkämper, de beeren van de ver
eeniging „Boskoop", alsmede de leden en introducé's. Daar de 
heer Wittkämper weer tijdig met de trein moet vertrekken, wordt 
van het officieele gedeelte der vergadering afgezien en is het 
woord aan onzen gast. 

Deze vertelt ons, dat hij zijn verzameling Hannover heeft mede
gebracht en dat van dit land slechts 25 verschillende exemplaren 
bestaan. Al deze zegels zijn voorzien van een dikke laag gom. 
Wanneer deze gom van de zegels verwijderd is (wat slechts met 
groote moeite kan geschieden) heerscht de meening dat de zegels 
dan dun zijn, dus waardeloos, wat echter volgens de meening van 
den heer Wittkämper geenszins het geval is. 

Al spoedig merken we op, dat de heer Wittkämper meer dan 
25 zegels van Hannover bij zich heeft. Behalve de losse zegels 
zijn ze ook aanwezig met de randnummers erbij en met de diverse 
plaatselijke afstempelingen, terwijl ook eenige zeldzame blokken 
van 4 en strips van zeldzame zegels aanwezig zijn. Aan de kwali
teit der zegels, welke alle uit breedgerande exemplaren bestaan, 
prachtig afgestempeld, deels ongebruikt en kunstig over de diverse 
cartons verdeeld, kunnen wij zien, dat we een verzamelaar van 
groot formaat in ons midden hebben. Naast de bekende zegels 
van Hannover toont de heer Wittkämper ons een serie proef
drukken, welke even voor de inlijving van Hannover bij Pruisen 
wer:den gemaakt. Van deze zeldzame proefdrukken, waarvan maar 
3 series bekend zijn, bezit de heer Wittkämper er één. 

Nadat alle cartons met groote aandacht zijn bekeken, bedankt 
de voorzitter onzen gast voor het laten zien van deze unieke 
verzameling. Tevens hoopt de voorzitter, dat de heer Wittkämper 
de vereeniging Gouda t. z. t. weer eens met een bezoek zal ver
eeren, hetgeen de heer Wittkämper niet onmogelijk acht. Ook 
de beeren uit Boskoop wordt een spoedig tot weerziens toegevoegd. 

Om half elf gaat deze geanimeerde vergadering uiteen. D. P. 
Candidaat-leden. 

J. G. Bandell, Onder de Boompjes 76, Goud^. 
T. C. Boot, Kattensingel 56, Gouda. 
L. A. Boot, P. C. Hooftstraat 8, Gouda. 
R. Prummel, Middellantstraat 1, Gouda. 

Bedankt als lod. 
M. Vermeulen, Emmastraat 41, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op 28 Maart 1939, in „Het Schaakbord", Gouda. 

Philatelistenvereeniging „Amersfoort", te Amersfoort 
Secretaris: G. C. VAN HOFTEN. B. Wuijtierslaan 70, Amersfoort. 

Verslag der vergadering van 3 Maart 1939. 
Aanwezig 25 leden. Na opening deelt de voorzitter mede, dat 

de volgende bijeenkomst zal plaats vinden op Vrijdag 31 Maart 
1939, daar de eerste Vrijdag in April Goede Vrijdag is. Er wordt 
een commissie benoemd, bestaande uit 3 bestuursleden en 3 andere 
leden, om het huishoudelijk reglement nog eens nader te bezien 
en zoo noodig artikelwijziging voor te bereiden. Voor de kwartaal
verloting waren 10 prijzen aangekocht en één geschonken door 
den heer Hooglugt. Ook deze keer waren de loten h. ƒ0,10 voor 
het verloten van 3 mooie zegels spoedig geplaatst. Als troostprijs 
VOO- het lot, dat het laatst uit de bus komt, is nog een 4e zegel 
aangekocht. 

De veiling omvat 22 kavels, welke nagenoeg allen een kooper 
vinden. Tot slot wordt besloten de trekking voor de kwartaal
verloting pas te doen plaats hebben in de volgende vergadering. 

G. C. V. H . 
Nieuwe leden. 

P. Nierop, Langestraat 90, Amersfoort. 
N. J. J. van Dam, Bankastraat 6, Amersfoort. 

J . K. R I E T D I J K . — ZICHTZENDTNGEN. 
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CandidaatIid. 
majoor Th. Ziedses des Plantes, Thorbeckeplein 12, Amersfoort. 

Adreswijziging. 
F. Smits, thans Madoerastraat 47, Amersfoort. (Ingaande 1 April). 

Bedankt. 
J. Goede, Amsterdam. 

Vergadering. 
Vergadering op VRIJDAG 31 MAART 1939, des avonds te 

8 uur, in „Monopole", Amersfoort. 

Postzegelvereeniging „Santpoort". 
Secretaris: W. MERTEN, Burg. Enschedélaan 29, Santpoort. 

Verslag der vergadering van 22 Februari 1939. 
De „P.V.S." tracht de vergaderingen altijd zoo attractief moge

lijk te maken. Op de laatste bestuursvergadering was besloten op 
22 Februari 1939 een kienavond te organiseeren. Voor dezen 
avond waren de dames der leden of één der andere huisgenooten 
uitgenoodigd. Niet het traditioneele wild of eenige kunstvoor
werpen, doch prachtige postzegels maakten de prijzen uit. 

Als om 8.15 uur de voorzitter de vergadering opent, blijken 
31 dames en beeren aan onze oproep gehoor te hebben gegeven. 
De voorzitter heet allen welkom en spreekt er zijn voldoening 
over uit, dat 7 dames hun resp. echtgenoot of vader vergezeld 
hebben. Voor de goede orde worden de notulen eii ingekomen 
stukken nog even voorgelezen. Hierna wordt de eerste londe 
kienen ingezet en na een halfuurtje spanning en vroolijkheid ver
dwijnen één voor één de prijzen naar de gelukkige winnaar';. 
Terwijl de eerste ronde uitsluitend uit postzegelprijzen bestaat, 
wordt aan de prijzen voor de tweede ronde een prachtige horten >;'.
plant toegevoegd, tegen minimumprijs beschikbaar gesteld door 
een der leden, n.1. den heer Pieterse. Wederom kunnen n'ij op 
een zeer gezelligen avond terugzien. Ook nu blijkt weer, dat het 
nuttige en leerzame ook eens met het aangename verwisseld 
moet worden. 

Na beëindiging, om 10.45 uur, dankt de voorzitter de aan
wezigen voor hun medewerking en spreekt er zijn voldoening 
over uit, dat de avond zoo uitstekend geslaagd is. Een apart 
woord van dank krijgen de beeren Wessels en Herrebrugh voor 
hun bewezen diensten. W. M. 

Postzegelclub „Wassenaar", te Wassenaar. 
Secretaris: K. W. BOOGAARD, Zijllaan 23, Wassenaar. 

Verslag der vergadering van 8 Februari 1939. 
Er zijn 21 leden aanwezig. Om 8 uur opent de voorzitter de 

bijeenkomst met een welkom en daarna worden de notulen der 
vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. 

Aangezien nog steeds geen gehoor wordt gegeven aan het reeds 
een paar malen door den secretarispenningmeester gedane verzoek 
aan de leden — dit geldt in het bijzonder voor de leden die niet 
altijd of slechts sporadisch de vergaderingen bezoeken — om 
geregeld hun schulden te betalen, wordt het voorstel aangenomen 
om de leden, die twee maanden achterstallig zijn, op het convo
catiebiljet daaraan te herinneren, waarna zij bij nietbetaling voor 
royement worden voorgedragen. 

De reeds eerder dóór enkele leden ter sprake gebrachte be
zwaren bij de verloting ten aanzien van de soms groote verschillen 
in de waarde der zegels, worden niet gehandhaafd, zoodat be
sloten wordt geen wijziging in de tot nog toe gevolgde werkwijze 
te brengen, terwijl het bestuur geen bezwaar meer heeft, zich 
te belasten met den aankoop van postzegels voor de verloting. 
Over de wijze van verloting valt in de toekomst nog wel te 
praten. 

De secretarispenningmeester deelt mede, dat door de toename 
van het aantal leden de werkzaamheden, aan beide functies ver
bonden, te veel tijd in beslag nemen en op zijn voorstel wordt de 
heer Van Deutekom tot penningmeester benoemd, terwijl hij zelf 
secretaris blijft. 

Nadat nog een veiling is gehouden van eenige postzegels, wordt 
om 10'A uur de vergadering gesloten. K. W. B. 

Nieuwe leden. 
J. W. Snelderwaard, Schulpplein 13, Wassenaar. 
H. N. W. Hirschland, Meyboomlaan 3, Wassenaar. 
F. J. Pot, Bilderdijkplein 21, Voorburg. 

Bedankt. 
dr. M. F. J. Smith, Wassenaar. 

Naamverbetering. 
G. W. van Schaick Zillesen. 

Amsterdamsche Ver. „De Philatelist", te Amsterdam. 
Secretaris: G. MIK, Olympiaweg 55 hs., Amsterdam, Z. 

Verslag der vergadering van 7 Maart 1939. 
Aanwezig waren 71 leden. Na de opening leest de secretaris de 

notulen voor der vergadering van 7 Februari 1939, welke onver
anderd worden goedgekeurd. Hierna worden de ingekomen stukken 
behandeld, waarna wordt overgegaan tot het aannemen van nieuwe 
leden. De 9 candidaatleden worden allen als lid aangenomen. Na
dat de voorzitter mededeeling heeft gedaan van de aanmelding 
van 3 nieuwe candidaatleden en nog eenige philatelistische mede
deelingen heeft, houdt de heer König een lezing over „Verschil en 
overeenkomst tusschen K.U.K. Feldpost en K.U.K. Militairpost", 
■ivelke lezing een dankbaar applaus van de vergadering oogst. 

Na rondvraag, verloting en veiling wordt de vergadering 
gesloten. 

Nieuwe leden. 
3. John Goede, Brederodestraat 46, Amsterdam W. 

162. G. P. W. Thonus Jr., Haarlemmermeerstraat 108 hs., Am
sterdam W. 

168. E. J. E. Willebrands, Curajaostraat 5, Amsterdam W. 
179. A. van der Willigen, Heerengracht 375, Amsterdam C. 
181. H. C. Oskam, Keizersgracht 607, Amsterdam C. 
191. mej. José E. Cats, Zomerluststraat 9, Haarlem. 
203. J. Snoep, Amsterdamscheweg 473, NieuwerAmstel, Post 

Amsterdam Z. 
204. Ant. J. Overweg, Ferd. Bolstraat 107 hs., Amsterdam Z. 
207. F. van Berkel, Borgerstraat 272 I, Amsterdam W. 

Candidaatleden. 
F. J. van der Kolk, bouwvakpatroon, Hagedoornweg 47 I, Am

sterdam N. (Voorgesteld door G. Kuil). 
H. J. Jager, radiotelegrafist. Reinier Claeszenstraat 17, Amster

dam W. (Voorgesteld door J. Gijswijt). 
F. van Gelderen, John. Franklinstraat 51 hs., Amsterdam W. 

(Voorgesteld door J. A. Mik). 
Rectificatie. 

161. W. C. Monz, moet zijn W. C. Mons. 
Adresveranderingen. 

27. K. ten Dam, thans Alexanderkade 14 III, Amsterdam O. 
167. H. D. C. J. van den Berg, thans Rembrandtlaan 41, Heem

stede. 
255. M. W. van der Koog, thans Leidschevaartweg 129, Heem

stede. (Post Haarlem). 
85. J. W. Nieuwenhuys, thans Krammenstraat 17 belet., Amster

dam Z . 
241. G. F. Kirchhoff Jr., thans De Wittenstraat 44 hs., Amster

dam W. 

Fonds 123^jari gbestaan. 
Saldo 7 Februari 1939 ƒ119.28 
Schenking G. H. Koopman (Firma Hekker) - 2.50 
Schenkingen J. W. Wessels, N. A. Zilver, K. A. Weeda, 

K. E. König en P. Veerman - 4.45 
Diverse baten - 6.— 
Restitutie Maandblad - 94.37 

Totaal 7 Maart 1939: ƒ226.60 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Gaarne worden verdere bijdragen tegemoet gezien Gemeente-
girorekening der vereeniging P 3017. Bij voorbaat vriendelijk dank. 

Etiketten „Licht afstempelen s.v.p.; philatelistisch stuk". 
Kleine gegomde etiketten met bovenvermelden tekst zijn bij 

den secretaris verkrijgbaar tegen den prijs van 15 cent per 100 
stuks. Toezending volgt na overmaking van het verschuldigde plus 
porti op de postrekening 282721 van den secretaris. 

Eerstvolgende vergadering. 
Eerstvolgende vergadering Dinsdag 4 April 1939, in „De Roede 

Leeuw", Damrak, Amsterdam. 
Ruilavond. 

Ruilavond Woensdag 19 April 1939, eveneens in „De Roede 
Leeuw", Damrak, Amsterdam. 

Bestuursvergadering. 
Bestuursvergadering "Woensdag 19 April 1939, na afloop van 

den ruilavond. 

Phil.-Club „Siantar", te Pematang Siantar (Sum. O. K.). 
Secretaris. W. J. HOFSTé, Ond. Pagar Djawa, Pematang Siantar. 

Verslag der jaarvergadering van 20 Februari 1939. 
Aanwezig 36 personen De voorzitter opent de vergadering om 

half 9. De verificatie-commissie doet verslag van haar bevindingen 
en de balans en verlies- en winstrekening 1938, die de leden reeds 
per circulaire met jaarverslag ontvingen, worden goedgekeurd. De 
netto winst bedroeg ƒ 186 19, ons kapitaal bedraagt na pas ruim 
één jaar clubleven ƒ 2 3 1 2 8 Onze grootste bron van inkomsten 
IS het rondzendverkeer, waarbij in 1938 voor ca ƒ 2400.— werd 
verkocht, dit is ongeveer 50 "/o der aangeboden zegels en dit 
onder gemiddeld 46 leden 

Eenige nummers van het nieuwe maandblad van de Postzegel-
verzamelaarsclub „Batavia" circuleeren en men is vol lof over 
dit huisorgaan. De heer L. C Postma wordt daarna met algemeene 
stemmen gekozen tot commissaris. Bij de jaarverloting voor alle 
leden en zonder nieten, met meer dan ƒ 100— cataloguswaarde 
aan prijzen, krijgt de heer Krieger den eersten pnjs (Suriname 56 
ongebruikt), de heer Beukenkamp is winnaar van den eersten prijs 
bij de kwartjesloterij, terwijl de heer Scholten den eersten prijs treft 
bij de gratia verloting. Gedurende de vergadering worden diverse 
smakelijke schotels geserveerd. 

BIJ de rondvraag wordt verzocht de volgende bijeenkomst weer 
eens op Zaterdagavond te houden en wordt besloten hiervoor 
as keer 18 Maart te bestemmen. Na sluiting van de bijeenkomst 
om 10 15 uur wordt de koffie op het terras genoten en blijft men 
nog lang onder dans en muziek gezellig bijeen. ' W. J. H . 

Adresverandering. 
H. Roskam, thans Ond. Bah Djambi, P.k Pematang Siantar 

(S.O.K.). 

Postzegelvereeniging „Semarang", te Semarang (Java). 
Secretaris: J. P. G Danner, Juliana Bernhardlaan 12, Semarang. 

Verslag der vergadering van 12 Februari 1939 
in hotel-pension Wilhelmina. 

Aanwezig zijn 13 leden. De voorzitter opent om 10.15 uur de 
vergadering De notulen der Januari-vergadenng worden na voor
lezing goedgekeurd Onder de ingekomen stukken zijn eenige 
brieven van Nederlandsche en van een U S A -philatelist die gaarne 
111 ruilrelatie wenschen te treden Hun adressen worden aan de 
leden doorgegeven. Door den secretaris en den penningmeester 
wordt verslag uitgebracht over het jaar 1938. Als resultaat van 
het door de kascommissie uitgebrachte rapport wordt den pen
ningmeester, onder dankbetuiging, acquit en décharge verleend 
voor het gevoerde beheer over 1938. 

De heeren ir. J. Deinema en J. P. G. Danner worden wederom 
Lenoemd in de kascommissie voor het loopende jaar. De voor 

J. K. RIETDIJK. — 

VOOR PHILATELIE. 16 MAART 1939. 

Maart a.s. aangekondigde expositie zal zich uitstrekken over de 
volgende onderwerpen' 

Groep I Gomplete series van nä 1930. a. Echt (postaal) gebruikt, 
b. Ongebruikt. 

Groep II Een enkel merkwaardig of waardevol zegel van vóór 
1900 Gebruikt. Minimum cataloguswaarde fr. 100 —. 

Een 5-tal fraaie prijzen worden in uitzicht gesteld. 
De heer Jasperse zegt toe in April a s een causerie te zullen 

houden over „Stempelingen". 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 11.40 uur 

de vergadering J. P. G. D. 
Adreswijziging. 

H Angenent, thans Residentsweg 14, Pekalongan. 
Nieuw lid. 

L M. J de Fraiture, Suikerfabriek, Kaliwoengoe (S G S.). 

Nederl. Philat. Vereen. „De Verzamelaar", te Bussum. 
Secretaris: P F VAN DOORN, Fahrenheitstraat 20, Amersfoort. 

Ons eerste jaarfeest, 2 Februari 1939. 
In de keurig gerestaureerde zaal van de Harmonie hebben wij 

ons eerste jaarfeest gehouden en voor alle aanwezigen is het een 
onvergetelijke avond geweest 

Het spreekwoord „Goede wijn behoeft geen krans" is hier wel 
op zijn plaats. Het verloop van dezen avond is in verschillende 
couranten gepubliceerd geweest, zoodat een uitvoerig verslag over
bodig IS. Doch enkele personen, die zich ervoor hebben inge
spannen, n.1 de heeren Boonen, Tromp, Schootemeyer en Hagens, 
hebben getoond voor dergelijke zaakjes uit het goede hout gesneden 
te zijn. Ook de heeren Eerenberg en Harms deelen daarin mee. 
Dan een woord van dank voor de cadeaux, welke door eenige 
leden, n.1. de heeren Quartel, Grimmelt en Boonen werden af
gestaan voor het jaarfeest. 

Het was een pracht-avond en dat is ook de wensch van het 
bestuur geweest, doch een nog grooter wensch is, dat alle leden 
moeite zouden doen om ons ledental spoedig op 100 te brengen. 

P. F. v. D. 
Nieuwe leden. 

62 G H. ter "Wal, Heidelaan 7, Bussum. 
63. J. A. Kluit, Zwarteweg 62, Naarden 
64. P. B du Grocq, Kromme Englaan 2, Bussum. 
65. F. van Praag, Burg 's-Jacoblaan 45, Bussum. 
66. M. Kardoes, Zuider Amstellaan 113 2e, Amsterdam Z . 

Candidaat-leden. 
Berry Brunt, Heerenstraat 17, Bussum. (Eigen aangifte). 
mej Schermer, Brinklaan 108, Bussum. (Voorgesteld door P. 

Derksen). 
R. Gleistein, Hooftlaan 14, Bussum. (Voorgesteld door "W. H . 

Eecen). • 
Mededeelingen. 

Tot leden van de kascommissie zijn benoemd de heeren Bianchi 
en Schootemeyer Sr. 

Het gironummer van onzen penningmeester is G. Eerenberg, 
nr. 349300, Bussum. 

Philatelistenclub „Eindhoven", te Eindhoven. 
Secretaris: J. T H M. SMELT, Primulastraat 25, Eindhoven. 

Verslag der vergadering van 8 Maart 1939. 
Om 8 15 uur opende de voorzitter de vergadering, bestaande 

uit 6 bestuursleden, 21 gewone leden en 26 belangstellenden uit 
Eindhoven, Helmond en Valkenswaard 

De voorzitter memoreerde het feit, dat de vereeniging thans 
15 jaar bestaat en 60 leden telt, het doel dezer propagandaverga-
dering is meer leden te verwerven Hij stelde het groote voordeel 
voor oogen van de club, zooals veilingen, lezingen, rondzendingen, 
groote en kleine tentoonstellingen, portefeuille, bibliotheek, ver
lotingen en het verkrijgen van het Nederlandsch Maandblad. 

Hierna werden de notulen voorgelezen, die werden goedgekeurd. 

ZICHTZENDINGEN, 
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De secretaris gaf daarop een philatelistisch raadsel op, waaraan 
alle aanwezigen mochten deelnemen. „jHoeveel postzegels van 
Nederland zijn er, en welke, die door opdruk van een nieuwe 
waarde in portzegels of andere zegels zijn vervormd ?" De uit
slag was, dat de tien beste oplossers de goede zegels opgaven ten 
getale van: 32, 31, 30, 24, 24, 24, 20, 19, 19 en 18. In werkelijk
heid zijn er 33 stuks, zoodat de beste oplosser, de heer Keitz, 
een goeden postzegel als len prijs krijgt. 

Hierna volgde een pauze van een half uur, waarin gelegenheid 
was eenige inzendingen te bezichtigen. Op de eerste plaats een 
gedeelte van de vereenigingsbibliotheek, bestaande uit boekwerken, 

L brochures, catalogi en tijdschriften, wat er smakelijk uitzag. De 
■* voorzitter toonde eenige albums met vliegbrieven van Suriname en 

Curajao, alsmede een speciaal album voor postzegels van Tsjecho
Slowakije. De secretaris toonde eenige kartons met ongebruikte 
Nederlandsche gelegenheidszegels, kinder en zomerzegels in boek
blokken van 4 alsmede allen gebruikt op brieven; bovendien eenige 
Nederlandsche geïllustreerde briefkaarten, n.1. de eerste uitgifte 
van 1898 en de laatste van 1939 met de 24 fraaie molenkaarten. 
Ook de heer Hellinga had een collectie luchtpostbrieven tentoon
gested. Tenslotte was nog aanwezig het album met valsche zegels, 
eigendom van de club, keurig bijgewerkt met bijschriften en af
beeldingen van echte zegels. 

Hierna volgde de groote verloting van postzegels onder alle 
53 aanwezigen. De heer P. Steensma hield daarna een korte rede 
over verzamelmethodes van postzegels, over de verschillende 
stroomingen in de laatste 50 jaren en eindigde met de mede
deeling van zijn eigen liefhebberij: „de eerste uitgifte van 1852". 
Daarbij circuleerden bladen met exemplaren, schitterende door 
kleur, randstukken, paren, op geheele brieven, alles van ver
schillende platen. Iedereen roemde dit prachtige geheel. 

Ten slotte volgde iets bijzonders: een reclamewedstrijd waarbij 
12 prachtige zegels van plm. ƒ 25 waarde werden beschikbaar ge
steld en waarvoor men 3 vragen moest beantwoorden over ar
tikelen en etalagekastea van een firma, schenkster der zegels. 
Zoowel leden, als belangstellenden, namen hieraan met veel succes 
deel. 

De voorzitter richtte vervolgens een opwekkend woord tot 
de belangstellenden en gaf gelegenheid zich schriftelijk als can-
didaat-Iid op te geven, gesteund door 2 leden, wat een gunstig 
resultaat had. Aan alle aanwezigen werd een afdruk uitgereikt van 
de lezing door den heer Wolterbeek in vorige vergaderingen, n.1. 
„Het postzegelverzamelen volgens afbeeldingen". Om 11.15 uur 
werd de goed geslaagde vergadering gesloten. J. d. S. 

Candidaat-leden. 
Z. van der Bruggen, Boschdijk 27, Eindhoven. 
J. Buiten, Primulastraat 10, Eindhoven. 

» M. A. Haas, Prins Hendrikstraat 12, Eindhoven. 
"'■' H. Steegema, Glaslaan 13, Eindhoven. 

J. Uylen. Herman Heyerlaan 6, Eindhoven. 
J. Moonen, Markt 9, Valkenswaard. 
M. C. Keukenmeêster, Jacques Perkstraat 28, Eindhoven. 
J. Arnts, Doesburgsraat 14, Eindhoven. 
H . D. Zeeuw, St. Jorislaan 9, Eindhoven. 

S.H.E.L.L. Philatelisten Vereeniging, te Amsterdam. 
Secr.: dr. ir. J. VAN DEN BERGE, Badhuisweg 3, Amsterdam N. 

Het bestuur van de Shell Philatelisten Vereeniging is thans als 
volgt samengesteld: 

^. voorzitter: G. de Boer, Brederodelaan 12, HeemstedeAerden
hout; 

secretaris: dr. ir. J. van den Berge, Paramaribostraat 92 I, 
Amsterdam; 

penningmeester: W. F. Heckhuijzen, De Genestetlaan 2, Baarn; 
commissaris: J. P. P. Kloppers, Raamsingel 22 zw., Haarlem. 

Nieuw lid. 
J. van Rijn, "Wingerdweg 97, Amsterdam N. 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering op 7 April 1939, des avonds 8 uur, 

14 in de lunchroom der B.P.M., Amsterdam. 

C ^ T V ^ ^ ' ^ Ä Voor verzamelaars en handelaren. Origineele 
^ ^ " ^ ^ ^  ^ ^  ^ waar, rechtstreeks van de bron afkomstig. 
DUITSCHLAND, kleine uitknipsels van pakketkaarten, origineele 

waar. Meerendeels 20100 pf. Veel herinnerings, luchtpost en 
dienstzegels. 1 K.G. ƒ 2 . — ; 5 K.G. ƒ 8 . — . 

FINLAND 1925 t/m 1930, ook Y. & T. 123, 138, strooken van 
pakketkaarten. Yi K.G. ƒ2 ,40 ; 1 K.G. ƒ4,75. 

NOORWEGEN, 1931-'33, met herinneringszegels van verschil
lende uitgiften. Luchtpost, enz. yi K.G. f2,40; 1 K.G. (4000 
ex.) door de post gezegeld f4,75. 

DENEMARKEN, 1936, met veel herinneringszegels. '/> K.G. 
ƒ2 .40 ; 1 K.G. (4200 £x.) door de post gezegeld ƒ4 .75 . 
TOEGOSLAVIE, 1926-'30, strooken van pakketkaarten, % K.G. 

ƒ2 ,50 ; 1 K.G. ƒ 5 , — . 
DUITSCHLAND, missiezegels, nieuw," 1 K.G. (9000 ex.) ƒ1,80. 
PORTUGAL, nieuwe missiezegels, ca. 150 verschillende, % K.G. 

ƒ3 ,80 ; 1 K.G. (7500 zegels) ƒ7,50. 
JOEGOSLAVIË, nieuw, missie. Y K.G. ƒ2,20; 1 K.G. (7500 

ex) ƒ 4 , - . 
ZWITSERLAND, nieuw, missie. 'A K.G. ƒ1,50. 
% K.G. VAN ELK DEZER 9 SOORTEN (2K K.G.) ƒ9 ,85 . 
OOSTENRIJK, Yvert 460a t/m 465 '■■ ƒ6,40. 
DANZIG, 25 verschillende, per 10 ƒ 1,10, 
FRANKRIJK, Pexip blok 1937 ƒ1,50. 
Porto ƒ0,60. Betaling op giro 's-Gravenhage 211831 of rembours. 

KARL WALTER, Aschaffenburg, Duitschland. 

lilllllllll Illllllll Illlllllliilllllllllllillllllll Illllll Illlllllliillllllllllti: 

Holland - Ned. Indië engros. | 
Heeft U hiervoor interesse ? ? i | 
Vraagt dan eens om toezending van mijn f 
regelmatig verschijnende speciale aanbiedingen. | 

Deze aanbiedingen stellen zoowel H.H. Handelaren, alsmede | 
Verzamelaars, die ruilconnecties met het buitenland onderhouden, | 
in staat om tal van zegels van Nederland en Ned. Indië | 

tegen gelegenheidsprijzen te koopen. = 

J. L. G. VAN DUYN - POSTZEfiELHANDEL, I 
Lid van de Neder landsche Vereeniging van Postzegelhandelaren, E 
B E R K E L S C H E L A A N 9 2 b . (45) R O T T E R D A M , f 

Illllll I||||llli"lll|||l I|||||ll"illll|||||llll Ilil <il||{|||||llii||||||||iill||{{{||| |||||||li'l||||{|||liil!||||||ll<^ 

H A G A & H A R P E I V A U 
P O S X Z E G E L H A N D E L 

G e l e e n s t r a a t 4 4 - A M S T B R D A i V t - T e l e f o o n 9 1 1 8 2 
AANBIEDING: NED.-INDIE, 

Luchtvaartfonds, ongebruikt, 2 stuks ƒ 0.65 
Palm 1.75 violet, gebruikt - 0.12 
Jamboree 2 stuks, gebruikt - 0.26 
1934 1.75 groen, gebruikt - 0.85 
Jubileum 1938, 4 stuks, gebruikt - 0.28 
Luchtpostserie 1928, 5 stuks - 0.65 
Weldadigheid 1938, 5 stuks, gebruikt -0.55 

MAROKKO, 11 waarden Edward, ongebruikt -0.55 
ITALIË, Francescano 1926, 6 stuks, ongebruikt -0.38 
LUXEMBURG, weldadigheid 1937, nrs. 294/9, 6 stuks ong. - 0.85 

Levering franco na storting op postrekening nr. 288605. 

i » * Te koop gevraagd: ALLE SOORTEN VERZAMELINGEN. 
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VEILEVG No. 283 
Devat e e n k e u r i g e v e r z a m e l i n g 
E U R O P A e n e e n a m e e i i n g zéér 
belangri jke r e s t a n t v e r z a m c l i n ^ e n . 
I n z e n d i n g e n k u n n e n n o ^ t o t 
2 5 dezer a a n g e n o m e n w o r d e n . 
D e cata logus w o r d t U o p a a n 

v r a a g gaarne t o e g e z o n d e n d o o r ■ 

HOLLANDC EERSTE VEILINGHOUDERS 

J. L. van Dieten 
Postze^elkanJel N.V. 
4 4  4 5 D e l f t s c h e v a a r t R o t t e r d a m  C 

TE KOOP GEVRAAOD 
Antigua 64/73. 
Bermuda 55/72. 
Montserrat 77/86. 

Sierra Leone 138/149. 
Ascension 1/20. 
Caimanes 73/84. 
St. Hélène 79/88. 

New Foundland 187/200. 
Bahamas 86/90. 
Falkland 59/69. 

' Soudan Egypt. 50/58. 
Alles postfrisch. Nummers Y. & T. '39. Aanbiedingen met uitersten prijs. 

R. V. d. W e i j e r , i V i e e r s s e n (U.) 
(69) 

De HaagsGhe Postzegel Handel 
Noordeinde 196 — Den Haag — Telefoon 113157. 

Reclameaanbieding 
van; 

Speciaal- eo Restant Verzamelingen 
w.o. Nederland en Koloniën, Bulgarije, 
OudDuitsche Staten, Frankrijk, Luxem

burg, Portugal, Roemenië, IJsland, San

Marino, Spanje, Griekenland, enz., enz. 

Uiterst lage prijzen. Geen zichtzendingen. 

"^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

1 *•• I 
3 Wij hebben aangekocht den handelsvoor ^ 
^ raad Nederland en Koloniën van den = 
j welbekenden handelaar Juan G. Puerta p 
J del S o l te Madrid. De transactie had % 
ß plaats in Fransche Francs op een tevoren ^ 
1 overeengekomen basis, volgens Yvert & = 
1 Tellier. Ofschoon de prijzen der meeste W 
% zegels van Nederland en Koloniën nog p 
p steeds oploopend zijn, hebben wij vanzelf p 
M sprekend zéér voordeelig ingekocht, wij ^ 
= mogen zelfs zeggen een gelukkige aankoop, = 
J zooals wij in jaren niet gehad hebben. Ê 
"̂  Van sommige zegels was de voorraad bij p 
^ zonder groot; merkwaardig was dat rol W 
p t a n d i n g e n niet aanwezig waren. In het = 
M buitenland is Ie dentelure défecteuse ou s 
= incomplete incourant. Dat wij dus goed = 
J koop aanbieden, vindt zijn verklaring in ^ 
ï de fortuinlijke aankoop. Onze cliënten zijn W 
^ dus in de gelegenheid om van een aan W 
% bieding te profiteeren, welke tot heden = 
M niet geëvenaard is, kan of zal worden. ^ 
^ Onze eerste kavel bevat 750 stuks Neder =. 
^ land en Koloniën, welke wij ofïreeren voor = 
p f 6 2 , 5 0 . De tweede kavel bestaat slechts g 
= uit 165 stuks Nederland en Koloniën en p 
p is met bijzondere zorg samengesteld. De p 
'% waarde volgens prijslijst of catalogus is = 
p ongeveer 4 maal het besteedde bedrag. 1= 
p De zegels zijn onvoorwaardelijk onbe p 
p schadigd.Velehooge waarden zijn aanwezig, p 
p U behoeft slechts enkele zegels voor Uw P. 
p collectie in deze kavel aan te treffen om 1. 
"% over Uw koop content te zijn, eventueele p 
p doubletten zijn gewild ruilmateriaal en W 
%, hebben allen een Franc noteering (geen = 
g centimes waarden). Om slechts enkele zegels = 
p te noemen kunt U er bij voorbeeld in p 
p aantreffen de Curafao f 2,50 No. 12 geel =. 
^ en violet, welke U nog niet op f 1,— of ^ 
1 No. 28 f 1,50 op f 2,50, welke U op f 
p f 1,50 komt te staan. Wij behouden ons p 
P het recht voor deze kavel naar ons eigen = 
M inzicht samen te stellen. Deze aanbieding %. 
J is slechts tijdelijk en heeft slechts één maal 1 
1 plaats. Méér dan één kavel wordt niet p 
^ afgegeven. D e prijs b e d r a a g t f 1 2 , 5 0 J? 
1 franco aangeteekend over de ge S 
P h e e l e were ld . Rembourszendingen wor = 
J den hierop niet uitgevoerd. Voor Indië %. 
p verzending per landmail. p 

J • Stort bedrag op girorekening = 
J 133631, Den Haag ten name van p 
J Pierre Vos, of zendt postwissel aan: ^ 

I De Hollandsche Postzegelhandel, | 
J Noordeinde 202  DEN HAAG. | 
.o'i'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliiiiiiiiiiiiiiiiyili^^^ 
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Voor I V I E U W I C H E D E I M is sedert 1900 
HET adres: 

Auf der Heide's Postzegelhandel, 
Hilversum, Postbus 1, giro 1700. 
Amsterdam, Gravenstraat 17 a/d. N. Kerk. 

Levering (OOK IN ABONNEMENT), direct bij 
uitgifte, tegen uiterst concurreerende prijzen. 
VRAAGT INLICHTINGEN ! ! ! 

VRAAGT TOEZENDING VAN ONZE 
JUIST VERSCHENEN AANBIEDINGEN. 

Froede Catalogi [1030] zoojuist verschenen. 
De »Froede-Catalogi" blijven steeds up to date 
daar bij de Wereld- en Europa-uitgaven geheel 
kosteloos per jaar 10 supplementen geleverd 
worden, die U volledig inlichten over alle nieuwe 
uitgaven en belangrijke prijs veranderingen. 

De juiste neito-handelsprijzen 
hebben de Froede-Catalogi overal bemind gemaakt 
en zijn heden ten dage de beste raadgevers bij 
inkoop, ruil en verkoop, 
De volgende uitgaven zijn vesschenen : 
G e h e e l e W e p e l d ongeveer 1200 blad
zijden dik, met alphabet en levering van 10 suppl. 

f 2,75 en f 0 .20 porto. 
E u r o p a ongeveer joo bladzijden dik, me 
levering van 10 suppl. 

f 1,60 en f 0,15 porto. 
D u l t s c h l a n d 12S bladzijden dik, belang
rijk uitgebreider en verbeterd 

f 0,60 en f 0,03 porto. 
L u c h t p o s t 100 bladzijden dik, de eenige 
regelmatig versehljnende catalogus in dit genre. 

f 0 , 6 0 en f 0 , 0 3 porto. 
^ HANDELAREN GENIETEN RABAT. 
Te verkrijgen in iedere postzegel- of boekhandel 
of anders direct bij den vertegenwoordiger voor 
handelaren of verzamelaars: 

Postzegelhandel A.J.deWit 
Koninginneweg 175, 
P o s t g i p o 2 2 4 5 5 3 i 

Amsterdam, Zuid. 
T e l e f o o n 9 3 4 8 9 . 

HANS FROEDE, UITGEVERIJ, DÜSSELDORF 66, 
Postrekening: Den Haag 211591. 

Van Seventer's PostzeDelhandel 
Keizerstraat hoek Visschersdjjk, Rotterdam-C. 
Het beste adres voor aan- en verkoop. 
Levert volgens mancolijst. Alleen prima kwaliteit. 
V e r R o o p b a s i s : 

Europa 2 ^ ä 3 cc. per Yvert-franc 
Overzee X^U ä 2)4 ct. per Yvert f raue 
Ned. en Kol. basis Handelaren-Cat. met 20 a 2 5 % korting 
Typen en tandingen met plm.' 4 0 % korting. 

Verder alle philotelistische benoodigdheden. 

^ i ^ . ^ ^ ^ 

EEN MAANDELIJKSCH OVERZICHT VAN DE 

SPECIALE AANBIEDINGEN. 
Zeldzame oude en moderne postzegels; series 
zegels met reclame; restant-verzamelingen in alle 
kwaliteiten en in alle prijzen. Maandelijksche 
premies. Een complete nieuwtjes-dienst. 

Twintig jaren philatelistische praktijk hebben ons 
16.000 klanten aangebracht. Waarom U niet ? 
Correspondentie: Fransch, Nederlandsch, Engelsch, Duitsch. 

— Gratis toezending op aanvrage. — 

VAN BIERBEEK 
23 RUE DU MIDI, BRUSSEL. 

Lid van diverse Bonden en Vereenigingen. 

UITGEVER VAN DEN CATALOGUS PRINET 
België, Congo, Frankrijk, enz. 

(3 frs. in postzegels). 

Algemeen vertegenwoordiger van de Schaubek-albums. 

g ^ - Vraagt aan wie bij ons kochten, of zij tevreden waren ! 

|IIMIMIIII|||||||||||IIIIMIIIII|||||||||||{|| Illllllllllllll Illlllllllllllii Illllllllllll Illllllllllll I l l | | | 

(EUROPA-ALBUM ( 
I EXCELSIOR, I 
f geheel compleet, 1 
I i n / b a n d e n , | 
I Prijs 45 Gulden. | 

I Te betalen in 7 termijnen. | 

i BW" Het enigste Nederlands fabrikaat. "iWl 1 

I Album Nederland en Koloniën, | 
I geheel compleet, losbladig systeem, | 
f prijs 1 Gld.; 2,25; 4,—; 6,—; 7,50; 8.—. 1 

I Internationaal Uitgeversbedrijf, f 
1 Spuistraat 84—86, AMSTERDAM. I 
1 Telefoon 42164. 1 

n1 1 Illlllllllll Illlllllllllllii llllMMMHlIllllillllllllllllllllll MIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illllllllllllllllllllllllr 
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cijfer en de munt zijn geplaatst. Voorts aan het onduidelijk wapen
schild tusschen deze cirkeltjes. 

Bij de uitgifte van 1872 is dit alles veel scherper en ziet men 
b.v. de arceering van het fond der cirkeltjes als een samenstel 
van fijn-getrokken lijntjes. 

De verdringer van den steendruk is de offset- of gummidruk, 
waarbij de lithografische steen vervangen is door een dunne plaat 
van zink, soms van aluminium. (Het woord „offset" is afgeleid 
van het Engelsche „to set off", wat afgeven of overzetten 
bert eken t). 

In het kort is deze methode als volgt. 
Kadat het zink een bewerking heeft ondergaan, waardoor het 

gemakkelijk water in zich opneemt, wordt daarop de teekening 
aangebracht op de wijze als bij den lithografischen steen beschreven 
(dus rechtstreeks of met behulp van omdrukpap'er). Na nog ver
schillende bewerkingen te hebben ondergaan is het eindresultaat, 
dat op de zinken plaat de afbeelding recht, d. i. normaal leesbaar, 
staat en dat zij gereed is den inkt aan te nemen, terwijl de rest 
van de plaat dezen zal afstooten. 

De aldus geprepareerde drukplaat wordt gespannen om een 
cylinder, waartegen een tweede cylinder loopt, voorzien van een 
dunne laag rubber. Bij het drukken komt dus de teekening in 
spiegelbeeld op den rubbercylinder, waartegen de papierrol drukt 
en waarop dus het positieve beeld verschijnt. De tusschenvoeging 
van den rubbercylinder maakt, dat een zuivere afdruk wordt 
verkregen, ook bij papier van minder fijne kwaliteit. 

Bij den offsetdruk wordt ook wel eens een raster gebruikt. Wat 
hieronder is te verstaan, werd hiervoren reeds uiteengezet. 

De zegels, naar den gummidruk vervaardigd, zijn zuiver van 
druk en maken een min of meer vlakken indruk. 

Tot den vlakdruk behoort nog de lichtdruk, ook wel eens 
gelatinedruk genoemd. Hij wordt alleen volledigheidshalve ver
meld, daar het procédé nog weinig toepassing vindt bij de zegel-
fabricage. 

Na een zeer samensestelde bewerking staat de afbeelding in 
een zwak gelatine-relief op een glazen plaat, waarvan gedrukt 
wordt met twee verschillende soorten verf. Het drukken vraagt 
verschillende ingrijpende voorzorgen, terwijl bovend'en met de 
glazen onderplaat van de gelatmelaag zeer voorzichtig moet 
worden omgegaan. De inkt of verf I'gt op het papier in den vorm 
van zeer kleine slangachtige figuurtjes of lijntjes. 

("Wordt vervolgd). v. B. 
(Nadruk alleen met goedvinden van den schrijver). 

ECHTHEIDSKENMERKEN VAN BRUNSWIJK 
NRS. 5 EN 5a 

door dr. G. W. W. BöLIAN. 

61 

Watermerk posthoorn in rechthoek. 
1. 2 streepjes, soms nog een punt. 
2. Middenbalk van de H gebroken. 
3. Kopstreepje van het linkerbeen van de W gebroken. 
4. Boven- en middenbalk van de E gebroken. 
5. 8 streepjes. 
6. 2 streepjes. 
7. Linker 3 smaller dan rechter 3. 
8. Manen bestaan uit 7 streepjes. 
9. Schaduw op de buik van het paard bestaat uit 7 streepjes. 
10. Tusschen de achterpooten van het paard geen strepen. 
11. De achtergrond bestaat uit 34 strepen, die het ovaal niet 

raken. Soms zijn sporen van een 35e streep zichtbaar. 
12. Groote steen heeft 3 duidelijke punten, lijkt op een klimop

blad. In den steen een klein horizontaal streepje. 
13. 2 streepjes. 
14. 2 streepjes. 
15. Meest gebroken binnenlijn. 
16. Binnenlijn soms op 2 plaatsen gebroken. 
17. Buitenste lijn meest gebroken. 
18. Band loopt hier puntig uit, binnenlijn vormt een hoek. 

Voor stempels zie men de afbeelding. Nr, 7 komt het meest 
voor. De nummers loopen tot 48. Nr. 8 is Braunschweig (stad); 
nr. 9 idem station. Stempels nrs. 10 en 11 zijp zeer zeldzaam. 

BIJ HET OVERLIJDEN VAN Z. H. PAUS PIUS XL 
Dat met den 261en Paus een groot mensch is heengegaan, wordt 

niet alleen beseft door de Roomsch-Katholieke wereld, doch ook 
door hen die gelijk ik, niet tot de R. K. kerk behooren. Paus 
Pius XI, met den familienaam Ratti en de voornamen Ambrosio 
Damiano Achille, werd op 31 Mei 1857 geboren te Desio, nabij 
Milaan; op 20 December 1879 werd hij tot priester gewijd; op 
6 Maart 1907 werd de groote geleerde benoemd tot prefect van 
de Ambrosiana te Milaan; door Paus Benedictus XV werd hij op 
14 September 1914 benoemd tot prefect van de wereldberoemde 
Vaticaansche bibliotheek. In 1918 werd hij apostolisch visitator 
van Polen, op 6 Juni 1919 apostolisch nuntius te Warszawa, waar 
hij zich tijdens de bedreiging door de Sowjets zeer heldhaftig ge
droeg. Eenige weken later volgde zijn benoeming tot titulair aarts
bisschop van Lepanto. Op 13 Juli 1921 werd hij benoemd tot 
kardinaal met gelijktijdige verheffing tot aartsbisschop van Milaan. 
Weinige maanden later werd hij geroepen tot de hoogste waardig
heid: kardinaal Ratti werd op 6 Februari 1922 gekozen tot Paus, 

BLAD V O O R PHILATELIE. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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als hoedanig hij, onder den naam Pius, gekroond werd op 12 
Februari 1922. Bekend is, hoe Paus Pius op 11 Februari 1929 
herstel kreeg van de wereldlijke macht door het verdrag van 
Lateranen; bekend ook is zijn verzet tegen communisme en 
nationaal-socialisme. Geen Paus heeft ooit zooveel encyclieken 
gepubliceerd als de thans overleden kerkvorst. De bekendste daar
van zijn „Ubi arcano", waarin de bekende woorden „Pax Christi 
in Regno Christi" voorkomen; „Quadragesimo anno" en „Mit 
brennender Sorge". 

De beeltenis van den op 10 Februari j.1. overleden Paus komt 
voor op de volgende zegels: Italië, Anno Santo 1 en 5 lire (1924); 
Spanje 1928 en vele zegels van den Stato della Citta del Vaticano. 
Onmiddellijk na zijn overlijden zijn de Vaticaansche zegels, sede 
vacante, met deze woorden overdrukt. 

Wij mogen verwachten, dat de beeltenis van den nieuwen Paus 
ook weldra op de zegels zal verschijnen. In tweeërlei opzicht is 
de verkiezing van Zijne Eminentie Eugenio kardinaal Pacelli 
merkwaardig: het is thans pas de tweede maal dat de kardinalen 
den kardinaal-staatssecretaris van den overleden Paus tot opvolger 
verkozen; in de tweede plaats omdat zelden twee opeenvolgende 
Pausen denzelfden naam aannemen: de laatste maal was het in 
1800, toen Pius VII opvolger werd van Pius VI. 

Vermelden wij tenslotte, dat de eigennaam van Paus Pius XII 
reeds voorkomt op de 300 en 700 reis van Brazilië van 1934 
(Visita do Cardeal Pacelli 1934). 

Mr. J. H . V. P. 

DE NIEUWE ZEGELS VAN LITAUEN. 
Ter gelegenheid van den twintigsten verjaardag van de onaf

hankelijkheid van de Republiek Litauen zouden verleden jaar 
eenige herinneringszegels zijn verschenen. Aangezien de zegels niet 
op tijd gereed waren, werd de uitgifte een jaar uitgesteld. Zoo 
verscheen dan op 15 Februari j.1. aan den vooravond van de 
verjaardag van de Republiek een serie van vier zegels, terwijl ook 
een blok zal verschijnen, zoowel getand als ongetand. 

De zegels verschenen in de volgende waarden: 15 centu rood 
(oplage 5 miljoen stuks), 30 centu groen (5 miljoen), 35 cental 
wijnrood (1 miljoen) en 60 centu blauw (2 miljoen). Zij werden 
in koperdruk uitgevoerd door Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd., 
New Malden, Surrey, England, op papier zonder watermerk. (De 
naam van de drukkerij komt op de vellen voor, op den onderrand 
onder de zegels 95 en 96). 

Op de 30 en 60 centu zien wij een portret van dr. Antanas 
Smetona, „Valstybés Prezidentas" (Staatspresident). Links van zijn 
beeltenis zien wij de ruïne van een paar gebouwen, in herinnci-ing 
brengend, hoe Litauen tijdens den wereldoorlog door de Duitsche 
troepen is verwoest. (Kaunas bv. werd eenige dagen achtereen 
gebombardeerd, zoodat vrijwel geen huis van de huidige hoofd
stad overeind bleef !). Het Inschrift „Karo suniokota Lietuva"; 
het door oorlog verwoeste Litauen, wijst dan ook hierop. Rechts 
van de beeltenis zien wij het grootsche staatsmuseum te Kaunas, 
in 1930 ingehuldigd en genoemd naar den vorst, die in de vijf
tiende eeuw over den toenmaals zeer grooten staat Litauen ge
regeerd heeft: Vytautas Didysis, Vytautas de Groote. De aan
duiding, Vyt . Did. Muzejos Kaune, is een afkorting van , Vytauto 
Didziojo Muzejos, Kaune", Museum Vytautas-de-Groote te Kaunis. 
Op het gebouw ziet men de Litausche vlag, geel-groen-rood. 

Zeer interessant zijn de 15 centu en de 35 cental. Het Inschrift 
dezer zegels luidt „1918. II. 16 Lietuvos Taryba. Skelbia nepri-
klausoma Lietuva": 16 Februari 1918: de Litausche staatsraad; 

wm 
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proclamatie der Litausche onafhankelijkheid. Op de zegels zien wij 
de twintig leden van de Taryba, luisterend naar de voorlezing 
van de onafhankelijkheidsproclamatie door Basanavicius. Een, 
aan mijn geschriftje over President Smetona ontleende foto brengt 
de voorstelling van de acte van onafhankelijkheid met de hand-
teekeningen van de leden van de Taryba, in alfabetische volgorde. 
In het algemeen is het zeer lastig van de zegels met „groeps
voorstellingen" een nauwkeurige beschrijving te geven. Van deze 
zegels moge thans echter de juiste beschrijving gegeven worden: 
In het midden staat dr. Jonas Basanavicius, die de proclamatie 
voorleest. (Het portret van den „patriarch der vrijheid" Basana
vicius kennen wij ook van de 50 skat. van 1922, van de rouwserie 
van 1927 en van de 1 en 3 lit. van 1933) Rechts op den voorgrond 
staan president dr. Antanas Smetona, wiens portret op vele zegels 
van Litauen voorkomt; naast hem Jokübas Sernas en dr. Petras 
Klimas, thans gezant van Litauen te Parijs. Op de tweede rij, recht-; 
van Basanavicius staan: Donatas Malinauskas, mgr. dr. Vladas 
Mironas, thans minister-president van Litauen, Alfonas Petrulis, 
Jonas Vailokaitis, de vroegere president Aleksandras Stulginskis 
(wiens beeltenis wij kennen van de 6 auks. van 1922) en Jonas 
Smilgevicius. Links van Basanavicius staan, van links af gerekend 
op de eerste rij: dr. Kazys Bizauskas (voormalig gezant van Litauen 
bij het Nederlandsche Hof), prof. dr. Pranas Dovydaitis (hoog-

( '- t..-; 
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leeraar aan de universiteit van Kaunas; zijn portret staat op de 
2 auks. van 1922; als merkwaardigheid vermelden wij, dat prof. 
Dovydaitis een groot vvriend van ons land is en onze taal leest 
en spreekt !); dr. Jurgis Saulys, en Z. E. mgr. dr. Justinas Stau-
gaitis, bisschop van Telsiai, wiens beeltenis ook reeds voorkomt 
op de 10 auks van 1922. Op de tweede rij, links van Basanavicius, 
gerekend van links naar rechts ziet men mgr. Janas Saulys, Stasys 
Narutavicius, Mykolas Birziska, Steponas Kairys, Jonas Vileisis en 
Saliamonas Banaitis. 

De zegels zijn niet ontworpen naar een bestaand schilderij oi 
naar een bestaande foto; het laatste was ook onmogelijk, want 
de proclamatie der onafhankelijkheid, op 16 Februari 1918 te 
Vilnius, geschiedde tijdens de Duitsche bezetting, welke publiciteit 
natuurlijk niet toestond. 

H e : ligt in de bedoeling, dat bovengenoemde zegels worden 
gebruikt, zoolang de voorraad strekt. 

Mr. J. H. V. P. 

BULGARIJE 
door P. JORISSEN P.CZN. 

II. 
Vervolgen wij de beschrijving der uitgiften van 1885 en vol

gende jaren. 
1885 (Augustus). Datum volgens Moens. 
Uitvoering der eerste uitgifte met nieuwe waarden (Edine, 

Dwa). Tanding eveneens 14K : 15. Kleurverschillen. 1. Edine. 
2. Dwa. 

1886, 26 (14) Augustus). 
\(^aarden Edna, Dwe. Kleurverschillen. 1. Edna. 2. Dwe. 
In beide uitgiften komen onregelmatigheden voor, zooals onder

breking in de omrandingslijn en vlekken bij den leeuw. 
1887, 1 Januari. 
Aanvullingswaarde: lewa in plaats van franc. 
In de jaren 1889-91, 1892-94 en 1898 zijn in de 3 uitgiften te 

onderscheiden, alle met klein leeuwtype, waaronder waardecijfer: 
1. de Parijsche nauwgetande uitgifte 1889-91; 
2. de in Sofia gedrukte wijdgetande uitgifte 1892-94; 
3. de in Sofia gedrukte nauwgetande uitgifte 1898. 
De wijdgetande uitgifte van Sofia 1892-94 is gemakkelijk van 

de beide nauwgetande uitgiften van Parijs en Sofia te onder
scheiden. De beide nauwgetande uitgiften zijn echter van elkander 
te onderscheiden, niet alleen door het verschil in tanding, daar de 
Parijsche druk 13K : 13K getand is, terwijl de nauwgetande uit
gifte van Sofia 12% is getand, maar ook doordat de ongebruikte 
Parijsche zegels dof en machinaal zijn gegomd, terwijl de on
gebruikte zegels der nauwgetande Sofia-zegels dikwijls met een 
dikke laag gom, die aan barsten onderhevig is, bestreken zijn. Ook 
is voor de Parijsche uitgifte nooit vezelachtig papier gebruikt, 
zooals bij de Sofia-uitgifte. De druk der Parijsche uitgifte ge
schiedde in vellen van 360 stuks, in twee door een tusschenruimte 
gescheiden groepen van 180 stuks, iedere groep in 15 rijen van 
12 stuks; die der Sofia-uitgifte daarentegen in 2 groepen van 
100 stuks, iedere groep in rijen van 10 X 10. In den 180-groepen-
druk komen plaatfouten voor, welke in dien der 100-groepen niet 
voorkomen, en omgekeerd. 

1889-91, Mei. 
Eenkleurige boekdruk (Parijs). Tanding \3% : 13}4 (kam-

tanding). Zonder watermerk. Vele kleurverschillen. Waarden 1, 2, 
3, 5, 10, 15, 25, 30, 50 stotinki en 1 lewa. Deze uitgifte bestaat 
ook ongetand. 

1892 (26 Januari). 
Hulpuitgife. Het 30 st. zegel der uitgifte 1889-91 werd per 

geheel vel van 180 stuks ineens overdrukt, met een nieuwe waarde 
15 in zwart, in een oplaag van 1 millioen. Opdrukafwijkingen zijn 
steeds valsch. 

1892-94. 
Eerste in Sofia gedrukte uitgifte. Wijde tanding 10'A, 11 en 

11/4- Hard, gedeeltelijk vezelachtig papier. Waarden 5, 10, 15 en 
25 stotinki. De tanding 11 schijnt een bijzondere geweest te zijn. 
De 10 St. komt in November 1893 voor op zeer dun, door
schijnend papier. 

1895. 
Hulpuitgifte. Het 2 st. zegel der uitgifte 1886 overdrukt met 

een hoogrooden opdruk eener nieuwe waarde 01 in 2 typen: 
dunne en dikke cijfers. De opdruk komt ook kopstaand voor, 
benevens zegels met en zonder opdruk tezamen hangend. 

1896 14 (2) Februari. 
Herinneringsuitgifte ter gelegenheid van den doop van prins 

Boris en diens toetreding tot de Grieksch-Katholieke kerk. 
Binnenlandsche druk. Tanding 12%. Twee uitgiften: 

Ie uitgifte. 1 en 15 stotinki op ruw papier zonder watermerk. 
De 15 st. in type I, dikke 1, vlag der 5 gekruld. 

2e uitgifte. 1, 5, 15 en 25 st. op glad papier met watermerk. De 
15 st. in type II, dunne 1, kopstreep meer horizontaal; vlag 
der 5 gestrekt. 

Beeld: het Bulgaarsche wapen met daarboven: Vorstendom 
Bulgarije en Inschrift 2 Februari 1896 (Bulgaarsche tijdrekening), 
datum van den doop; onderaan het waardecijfer. 

De uitgiften hebben hieraan haar ontstaan te danken, doordat 
men bij het toetreden tot de Grieksch-Katholieke kerk een natio
naal geschenk gaf van 500.000 fancs, en deze som door den ver
koop van gedenkzegels dekken wilde. Aangezien de zegels niet 
in de gewenschte mate werden verkocht, werd hun uit koers 
stelling telkens verschoven (tot 2 Februari 1897). 

Bij de 2e uitgifte komen zegels voor, die het watermerk missen, 
doordat de oppervlakte van het watermerk te klein was (onge
veer voor 50 zegels) en is deze uitgifte dan alleen kenbaar aan 
het gladde papier. 

1896 (Juni). 
Aanvullingswaarden der uitgifte 1889-94 in tweekleurendruk, 

n.1. 2 en 3 lewa op zeer glad papier, watergevoelige kleuren. Wat 
het watermerk betreft is ook hierop het voorafgaande van toe
passing. 

Deze zegels zijn gedurende hun geldigheidsduur (tot October 
1907) weinig gebruikt; de afstempeling moet grauw zijn; een 
zwarte afstempeling is dus als minderwaardig te beschouwen, als 
zijnde na dien datum aangebracht. 

1898-1901. 
Tweede in Sofia gedrukte uitgifte, zonder watermerk, nauw 

getand 12% kamtanding. 
A. op gewoon wit papier. 
B. op vezelachtig papier, dat een vuile geelachtige kleur 

heeft en gedeeltelijk ook de drukkleuren anders schijnen laat. 
Het is glasachtig hard en toont, wanneer men er het licht Iaat 
doorschijnen, olieachtige lichte plekken. 

Voor de volgende opdrukzegels werden hoofdzakelijk de zegels 
op dit papier gebruikt. 

1901 (Maart). 
Hulpuitgifte. Zwarte boekdruk eener nieuwe waarde, met ver

nietiging door streep van de oude waarde, 10 op 5o st. der uit
gifte 1889-91 Parijsche druk. 

1901 (Mei). 
Alsvoren, 5 op 3 st., zoowel op de uitgifte 1889-91 als op de 

uitgifte Sofia-druk van 1898-01. 
1901 (Mei). 
Herinneringsuitgifte der viering van het 25-jarig onafhanke-

lijkheidsfeest (sedert 1876\ voorstellende in het midden het in 
den strijd tegen de Turken gebruikte houten kanon, hetwelk 
gedurende de feestdagen was tentoongesteld en zich thans bevindt 
in het Nationaal Museum te Sofia. Boven het jaartal 1876, onder 
de waarden 5 st. en 15 st. Uitgevoerd in steendruk; tanding ca. 13. 
Daar de kleuren, rood en groen, van die der Postunie afweken, 
was deze uitgifte alleen in het binnenland (doch ook naar Rus
land) gangbaar. Kleurverschillen, benevens plaatfout en fouten 
in het jaartal, zooals 1870 en 1878 in plaats van 1876. De zegels 
zijn ook ongetand bekend 
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Bij het verschijnen der volgende uitgifte op 14 (1) October 1901 
werden alle tot nu toe bestaande uitgiften buiten koers gesteld. 

1901, 14 (1) October. 
Tweekleurige boekdruk van het kaartenbureau van het Rus

sische departement van oorlog. Waarden 1, 2, 3, 5, 10, 15, 25, 
30 en 50 St., 1, 2 en 3 lewa. Borstbeeld van vorst Ferdinand I. 
Getand 12J^. Gedrukt in vellen van 100, in groepen van 25 stuks, 
5 X 5 . Latere oplagen werden gedrukt in 1905, 1906 en 1909; 
vandaar vele kleurverschillen. De verschillende oplagen zijn te 
onderscheiden door den rand van het vel, waarop het jaartal 
van uitgifte is afgedrukt. Bij de eerste oplaag der 1 lewa-waarde 
heeft de zwarte 1 boven aan het zegelheeld een vlagvormig aan
hangsel, dat bij de latere oplagen ontbreekt. 

Opgenast voor valsche zeeels dezer uitgifte, welke voleens het 
Neue Wiener Journal in 1902 door een consortium werden uit
gegeven, waarvoor het materiaal door den artilleriekapitein Bu-
kowsky uit het artilleriemagazijn te Sofia gestolen was. Voor 
belangrijke bedragen is de staat daardoor benadeeld. 

1902 (13 September). 
Herinneringsuitgifte ter viering van het 25-jarig feest der 

bestorming van den Schipka-pas (1877\ Steendruk van Boedapest 
in vellen van 100 stuks, 10 X 10; glad wit papier. Getand U K : 
eerste oplaag kle'ne gaten, tweede oplaag groote gaten. Waarden 
5, 10 en 15 stotinki. 

De zegels waren slechts 12 dagen in koers, in het land zelf 
(ook naar Rusland en Servië\ aangezien de kleuren rood, groen 
en blauw n'et overeenkwam met die van de Postunie. Opgepast 
voor vervalschingen ! 

Er zijn twee tvpen te onderscheiden: 
5 St. rood. Tvne I: boven de onderste m-vormi?e letter van 

het rechter inschrift bev'ndt zich een klein accent; de vla? der 5 
is sekruld. Tvpe TI: zonder accent; de vlag der 5 is gestrekt. 

10 St. eroen. Type I: lange w' t te vlek in het ornament links 
onder 1902. Tvne II: zonder vlek. 

15 St. blauw. Type I: de dunne buitenste omrandinesh'm aan de 
rechterziide tegenover de derde letter van het inschrift is on
geveer 1-2 mm. onderbroken. Tvne II : zonder onderbreking. 

De zecels komen ook geheel of gedeeltelijk ongetand voor. 
1903 COcrober^. 
Hulpuitgifte. Het 15 st. zeeel der uite'fte 1901 (Octoberi over

drukt met zwarten boekdruk eener nieuwe waarde 10 in het 
midden onder aan het zegel. Deze uitgifte was noodig doordat 
het binnenlandsche port van 15 OD 10 st. werd teruggebracht en 
er geen voorraad van 10 st. zegels was. Het ze^rel was slechts 
kort in koers. De opdruk was onregelmatig gesteld. 

1907. 28 ('151 Aui'ustus. 
Herinner-ngsuitgiffe voor bet 20-iarig feest der troonsbestiiemg 

van vorst Ferdinand. Beeltenis l'nks van 1887, rechts van 1907. 
Botdaoester steendruk, naar een bijzonder procédé, met lichtdruk, 
in vellen van 224 stuks, 16 X 14. Lüntanding 1 1 ^ . Waarden 5, 
10 en 15 st. Onre<;elmatigheden in den druk- dubbele tanding, 
geheel of gedeeli-elük ongetand en kleurverschillen. 

De geldigheidsduur liep tot 10 September 1907, doch latere fran
keering werd geduld. 

1909 ('20 Tuni^. 
Hutnuifcifte. Zegels der uitgifte 1901 fOctoberX horstbeeld van 

r^aar Fei-dinand met boekdruk eener nieuwe waa-de in zwart, 
blauw en rood; waardecüfer in tvpen en op verschillende plaateen 
gesteld: kopstaand en dubbel. 5 op 15 st., 10 op 15 st., beide in 
zwartblauw, 25 oo 30 st. in rood. 

1909. Hulpuitgifren op diverse tijdstippen. 
Zegels der uitgiften in het leeuwtvpe van 1889-91, 1892-94 en 

1898, met boekdrukopdruk, herzij enkel met het jaartal 1909 of 
met dien opdruk benevens andere waarde in zwart of donker
rood. Voor deze hulpu'tgiften werd bijna uitsluitend de tweede, 
nauwgetande Sofia-uirgifte, en wel het meest die op vezelachtig 
papier, gebruikt. Toch schiinen er ook gevonden te zün op den 
eersten, wijdgetanden Sofia-druk en op den Parijschen druk, 
waardoor verschillende tandingen in deze uitgifte voorkomen. 
Als zoodanig zijn uitgegeven: 

Op 8 Tuli de 1 st. alleen met jaartal 1909, tanding 12%, van 
den tweeden Sofia-druk, in zwart. 

Op 30 Augustus eveneens alleen met jaartal 1909 de 5 st., 
benevens de 10 op 15 st. met jaartal 1909 en het waardecijfer 10, 
beide tanding en druk alsvoren in zwart. 

f i / : IV VA 

Op 25 September de 15 st. met jaartal 1909 en waardecijfer 5 
in zwart, en de 50 st. met jaartal 1909 en waardecijfer 10 in rood, 
beide op den Parijschen druk, in tanding 13K : 13K-

Van den opdruk 1909 met waardecijfer 10 in zwart in plaats 
van rood, zou volgens Kohl's Briefmarken Handbuch slechts één 
vel bestaan hebben. Daar echter alle overige opdrukken, behalve 
die op 50 st. bauw, zwart zijn en bovendien ook stukken der 
50 st. met rooden en zwarten opdruk tezamen voorkomen, is het 
aan te nemen, dat dit een proefdruk is. Hetzelfde kan ook ge
zegd worden van den opdruk 1909 en waarde 5 in rood in plaats 
van in zwart. In deze hulpuitgifte komen zoowel kopstaande en 
dubbele als verschoven opdukken en onregelmatigheden in den 
druk voor. Ook is van den opdruk 1909 met waardecijfer 10 
in rood de opdruk 909 bekend in plaats van 1909, en van den 
opdruk 1909 waarde 5 met een dikke streep voor het waarde
cijfer 5. 

1910 (Juli). 
Hulpuitgifte. Zegels der uitgifte 1901 (October) met donker-

blauwen opdruk 1910 boven en een nieuwe waarde onder aan 
het zegel, in Roustschouk er op gesteld: 1 op 3 st. en 5 op 15 st. 
Voor den opdruk op het 3 st. zegel zijn verschillende oplagen 
gebiuikt, zoodat diverse nuances voorkomen. De opdrukken 
1 op 3 st. in rood en 5 op 15 st. in groen zijn proefopdrukken. 

1911, 27 (11) Februari (enkele waarden iets later). 
Verschillende teekeningen naar ontwerpen van A. MitoW en 

G. Estawien (wier initialen op de zegels staanV Gravure van Brad
bury, Wilkinson & Co., Londen. Druk der Officina Calcografica 
Italiana te Rome in vellen van 10 X 10. Lijntanding 12. Vele 
kleurverschillen. Waarden 1, 2, 3, 5, 10, 15, 25, 30 en 50 st., 
1, 2 en 3 lewa. 

De 50 st. dezer uitgifte bestaat met kopstaand middenstuk. Hier
omtrent werd mij door den heer N. Kotchanoff te Sofia mede
gedeeld: Het betreft een vel van 100 stuks, dat in Juli, onder meer, 
was verstrekt aan het postkantoor te Philipopel. De postdirecteur 
aldaar verkocht er 3 of 4 stuks van aan het publiek; vanaf dat 
tijdstip is deze foutdruk bekend. De oude archieven zijn daarna 
aan een papierfabriek verkocht, waaronder ook gemeld restantvel. 
De werklieden der fabriek hebben zich enkele dezer zegels weder
rechtelijk toegeëigend en verkocht aan kooplieden in de stad; 
de overige exemplaren zün met de archieven in de fabriek 
vernietigd. Ongebruikt is deze foutdruk niet bekend en gebruikt 
bestaan er hoogstens 15 stuks van. 

Gedurende den Balkanoorlog 1912-1913 werden de koerseerendc 
Bulgaarsche zegels gedeeltelijk ook in het bezette vijandelijke ge
bied gebruikt, o. a. in Saloniki, Kavalla, Dedeagatsch en andere 
Turksche plaatsen. Zij dragen dikwijls het kenmerk „gestempeld 
op bevel". 

1912, 27 (14) Februari. 
Herinneringsuitgifte voor het 25-jarig feest der troonsbestijging 

van tsaar Ferdinand. Teekening van St. Badschow; binnenlandsche 
boekdruk op krijtpapier, waarden 5, 10 en 25 st., tanding 12J^. 
Van de 5 st. bestaan 2 kleuren, n.l. olijfgroen en groen. De groene 
kleur werd slechts in een kleine oplaag gedrukt. 

1913, 19 (6) Augustus. 
Herinneringsuitgifte aan den Macedonischen bevrijdingsoorlog 

tegen de Turken. Zegels der uitgifte 1911 (27 Februari) met hori
zontalen boekdruk opdruk in verschillende kleuren. Bovenaan af
gekort: Vrijheidsoorlog; onder: 1912-1913. De afstand der beide 
opdrukken is evenredig aan de grootte van het zegel. Verschillende 
onregelmatigheden komen in de opdrukken voor, welke meestal 
berusten op verontreiniging der letters of cijfers. Waarden 1 en 
2 st. opdruk donkerblauw en blauw, 3 st. opdruk grauwgroen en 
zwart, 5, 10, 15 en 25 st. 
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1915 (6 Juh). 
Hulpuitgifte Het zegel der uitgifte 1911 (25 s t ) met karmijn 

rooden opdruk 10 et door de staatsdrukkerij te Sofia Verschillende 
onregelmatigheden in den opdruk, zooals 18 in plaats van 10, 
en verschoven opdrukken 

1915-16 
Zegels in hpt type der uitgifte 1911, doch thans binnenlandsche 

druk van nieuwe platen, die in teekening en grootte gedeeltelijk 
ifwijken. De 1, 15 en 15 st en 1 lewa in tanding 11}^, de 5, 
10 en 30 st in tanding 14 Bij de 1, 5 en 10 st ontbreken de 
initialen. 

Zegels van vorige uitgiften werden ook gebruikt in het bezette 
gebied van Roemenie in den wereldoorlog (Augustus 1914 — 
November 1918), afstempeling b.v. Bucarest 

1916 (ongeveer Mei) 
Besluit van 17 Maart 1916 Bijzonder zegel, uitgegeven voor 

de postkaarten van de Balkan-prentbnefkaartenonderneming te 
Berlijn Nieuwdruk van het 1 st zegel der tweede in Sofia ge
drukte uitgifte 1898, thans met tweeregeligen groenen opdruk 
„3 Stotinki", in vellen van 200 stuks Het zegel had officieel 
algemeen frankeergeldigheid tot 3 s t , werd echter niet aan de 
Bulgaarsche postkantoren verkocht doch in Bulgarije gebruikt als 
bijzonder zegel voor de prentbriefkaarten, in Berlijn ingesteld ten 
behoeve „des Kolonialknegerdanks", terwijl een gedeelte van de 
netto opbrengst ten deel viel aan het Bulgaarsche roode kruis 
Aan de bij de onderneming aangesloten deelnemers werden voor 
den prijs van 5 mark 12 postkaarten met afbeeldingen van Bul 
gaarsche, Servische of Turksche plaatsen afgegeven, voorzien van 
zegels der desbetreffende landen Van de aan lederen deelnemer 
roegezonden 12 br.efkaarten werd er slechts een van het boven
omschreven zegel voorzien, men vindt dit zegel dikwijls met 
andere op de briefkaart ter meerdere frankeering De oplaag 
werd met opgebruikt en de restvoorraad aan een Duitschen 
handelaar verkocht Oplaag lOO.OOo stuks, waarvan 200 met kop 
staanden opdruk. 

1916 (December en begin 1917) 
Herinnenngsuitgifte ter viering van de bezetting der Dobrudscha 

in Roemenie door de Bulgaren Zegels der uitgifte 1915-16 met 
tweeregeligen vertikalen opdruk in blauw of rood Post in 
Roemenie 1916-1917 (binnenlandsche druk), in 2 oplagen I op 
drukkleur dof, II opdrukkleur helder. 

In de eerste oplaag komen veel opdrukafwijkingen voor, die 
DIJ de tweede oplaag opgemerkt en verbeterd zijn, ofschoon ook 
daarbij nog opdrukafwijkingen voorkomen De voornaamste af 
wijkingen zijn: bij de eerste oplaag 1916 1617 in plaats van 
1916-1917, 1919-1917 en 197, verder dubbele en kopstaande op 
drukken en „ H H " in plaats van H N , benevens verkeerd ge
plaatste en verschoven opdrukken De voornaamste afwijkingen 
bij de tweede oplaag zijn de verkeerde plaatsing der letters benevens 
verkeerd geplaatste of verschoven opdrukken 

De zegels werden spoedig na de bezetting van Roemenie in de 
Dobrudscha en in de groote plaatsen van R.oemenie, zooals Boe-
kaïest, Constanza enz uitgegeven, waren later echter ook in 
Bulgarije zelf gangbaar en in gebruik, zoodat men eerder van 
herinnenngs- dan van bezettingszegels kan spreken 

De 1 st waarde (voor couranten enz.) is iets later uitgegeven, 
toen in Babadag (IJobrudscha) een nieuw opgerichte politieke 
courant „Dobrudscha" verscheen Het meerendeel dier 1 st. 
zegels, die op dik en dun papier voorkomen en in ongeveer 
400 000 stuks zijn uitgegeven, is echter niet in de Dobrudscha 
aangekomen, doch reeds in Sofia opgekocht Daar dit ook het 
geval was met het grootste gedeelte van de eerste oplaag, was 
het noodig dat een tweede oplaag werd uitgegeven, vandaar het 
onderscheid in doffe en heldere opdrukkleuren Ook deze tweede 
oplaag werd spoedig geheel opgekocht, zoodat in de tweede helft 
van 1917 deze zegels niet meer aan de kantoren verkrijgbaar waren 

1917 (15 Augustus) 
Uitgifte ter viering van de bevrijding van Macedonië, in ver 

schillende voorstellingen. Waarden 5, 15, 25, 30, 50 st. en 3 lewa 
Ter completeering dezer serie werd in 1919 de 2 lewa uitgegeven 
Weensche boekdruk, stevig geelwit papier 

De 5 st. waarde was weldra geheel uitverkocht, zoodat men 
spoedig een nieuw zegel van 5 s t , thans in Berlijn, moest laten 
aanmaken (Januari 1918), zie hierna Bij de 15 st is de eerste en 
zeldzame tanding 12}^ lijntanding, terwijl de tweede tanding 
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I I K kamtanding is, evenals bij de 5, 25 en 50 st De 30 st en 
3 lewa zijn getand 13 i.2'A, evenals het 2 lewa zegel van 1919. 

BIJ deze uitgifte is niet officieel uitgegeven de 1 lewa blauw
groen, ofschoon dit zegel toch op brieven gebruikt voorkomt en 
later als oorlogszegel verkrijgbaar gesteld werd (zie hieronder 
19''1 December) 

Ook deze uitgifte werd in het bezette gebied van Macedonië, 
Servië en Roemenie gebruikt. 

(Wordt vervolgd). 

VERZEKERING VAN KUNSTVOORWERPEN 
door J HANEKAMP 

Met belangstelling las ik hetgeen de heer mr W. S W de Beer 
onder dit opschrift schrijft in het Nederlandsch Maandblad voor 
Pnilatelie van 16 November J 1. Bepaald gelukkig gekozen ten 
opzichte van den inhoud van het stuk vind ik dat opschrift niet, 
daar de heer De Beer het voornamelijk heeft over het verzekeren 
tegen getaxeerde waarde van postzegelverzamelingen, welke m i. 
niets met „kunst ' uitstaande hebbben, ttnzij bedoeld wordt het 
waardevolle, hetgeen kunstvoorwerpen en postzegelverzamelingen 
gemeen hebben 

Naar mijn meening is het echter niet zoo eenvoudig een derge 
lijke overeenkomst te maken, dat beide partijen, in geval van 
schade, zonder eenig geharrewar tot schadevaststelling komen 
HoUandsche assuradeuren gevoelen in hel algemeen weinig voor 
verzekering van postzegels Dit komt voort uit de weinige be
kendheid met het artikel en ook, omdat zij opzien tegen een even 
tueele schaderegeling. In het buitenland, bij Lloyds in Londen b v , 
gaat het gemaKKelijker, hoewel tegen een dikke premie Verzeke
ring in het buitenland is echter niet te prefereeren, daar ook hiei 
het oude spreekwoord geldt „Ver van huis, is dicht bij je scha". 
Want IS er eventueel verschil bij de schaderegeling en wel van 
dien aard, dat het een rechtzaak wordt, dan moet recht gezocht 
worden in een land waarvan de rechten, ons Nederlanders, met 
bekend zijn. Het rechten in het buuenland zal bovendien nog 
kostbaarder zijn dan in eigen land 

Waar het verzekeren van verzamelingen dikwijls niet meevalt, 
IS het verzekeren daarvan tegen getaxeerde waarde nog moeilijker. 

Als vakman geloot ik, dat het verzekeren van postzegels tegen 
vaste prijzen in liet algemeen geen aanbeveling verdient, want het 
verzekeren tegen getaxeerde waarde kan ook voor een der par
tijen (verzekerde en assuradeur;, bij schade, teleurstelling veroor
zaken Zijn de prijzen laag op het oogenblik van de scnade, dan 
heelt de verzekerde voordeel bij de schadeafmaking, terwijl als 
de prijzen op het oogenblik van de ramp hoog zijn, de assuradeur 
aan den voordeeligen kant zit, want niettegenstaande de alsdan 
hooge prijzen, behoeft hij toch slechts de getaxeerde waarde te 
betalen Immers, niettegenstaande een postzegelverzameling vol
gens het Wetboek van Koophandel tot den huishoudelijken inboe
del behoort, bezit zij toch alle eigenschappen van koopmansgoed 
De waarde van den postzegel regelt zich, als bij koopmansgoed, 
naar vraag en aanbod en daar artikelen, die aan geregelde waarde
schommelingen bloot staan, moeilijk tegen getaxeerde waarde 
verzekerd kunnen worden, is dit ook dikwijls van toepassing op 
postzegelverzamelingen Doch aannemende, dat ondanks het hier
boven geschrevene een verzameling naar getaxeerde waarde ver
zekerd is, zal, gezien de wisselende prijzen van het artikel, binnen 
afzienbaren tijd door den assuradeur een nieuwe taxatie verlangd 
kunnen worden, waarna met het taxeeren opnieuw begonnen 
moet worden De waarde van een postzegelverzameling is zoo 
veel malen meer aan verandering onderhevig, dan de verzameling 
aan exemplaren groot is En daar b v. een schilderij, of ander 
kostbaar voorwerp, één geheel uitmaakt, kan men zich het ver
schil in waarde-verandering indenken tusschen beide genoemde 
zaken 

Het taxeeren van verzamelingen, niet slechts groote, maar ook 
middelmatige verzamelingen is een werk, waar niet te licht over 
gedacht moet worden Als dat „naar eer en geweten" geschiedt, 
zooals de officieele term luidt, en vakkundig wordt gedaan, vraagt 
dat werk enorm veel tijd, veel bekwaamheid en strikte onpartij
digheid. En deze drie eigenschappen moeten betaald worden Ik 
kan mij niet indenken, dat er veel personen zullen zijn, die dit 
alles om niet willen en kunnen geven Zoo heeft ook het bestuur 
van de Philatelisten-Vereeniging „Groningen" hierover gedacht, 
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toen een der leden zich voorstelde zijn verzameling tegen ge
taxeerde waarde te doen verzekeren. Bij aanzoek de verzameling 
te doen taxeeren, was geen der bestuursleden hiervoor te vinden 
en heeft het bestuur dier vereeniging tevens het resolute besluit 
genomen voortaan dergelijke verzoeken onnoodig te maken door 
zich, en dat namens de Vereeniging, uit te spreken, dat zij tégen 
het propagandeeren was voor kostelooze taxatie van postzegel
verzamelingen en daartoe niet wenschte mede te werken. "Wel 
zou men, b.v. voor bijzondere stukken die naar men weet niet 
in den handel zijn of kunnen komen, vóóraf prijzen kunnen 
overeenkomen, doch het grootste gedeelte der verzamelingen zal 
over het algemeen wel uit, zij het dan waardevolle stukken, toch 
uit stukken bestaan die wel, na korter of langer duur door gelijke 
exemplaren vervangen kunnen worden. Met andere woorden, door 
stukken, die door hun marktwaarde voorloopig door geld zijn 
te vervangen. Zullen laatstgenoemde zegels vergoed moeten Wor
den in contanten, dan behoort daarvoor ook te voren een basis 
voor eventueele vergoeding in de polis vastgelegd te zijn. En dat 
is met een beetje goeden wil ook wel te doen. Maar hiertoe moet 
ook de candidaat-verzekerde medewerken en niet opzien tegen 
het werk om zijn verzameling te schatten. Niet vergeten moet 
worden, dat, hoewel het een reuzenwerk is, om b.v. een groote 
verzameling te taxeeren, dit in eigen belang geschiedt. Wat ik 
hier bedoel is eigenlijk niet zoozeer „taxeeren", als wel de zegels 
in groepen naar cataloguswaarde opzetten, volgens het systeem, 
hierboven genoemd. Men kan b.v. als algemeen verzamelaar de 
waarde der zegels voor Holland en Koloniën naar een HoUand-
schen catalogus bepalen, evenals b.v. de zegels van de Europeesche 
landen (als aparte groep) en voor Overzee. Is men speciaal-verza
melaar, dan kan men dit volgens uitgebreiden catalogus doen. 
Haalt men dan tevens de zegels in de genoemde catalogi aan, dan 
kan ook dat dienen bij onverhoopte schade. Op deze wijze ver
mijdt men de kosten van taxatie en is men in geval van schade in 
staat deze juist aan te geven. Hiermede is m. i. het verzekerings
vraagstuk voor verzamelaars het beste opgelost 

Dan rest nog om in gemeen overleg tusschen verzamelaar en 
assurantiebezorger vast te stellen, de korting op catalogusprijzen 
te bepalen, voor elk der groepen apart. Een en ander met inacht
neming van hetgeen ik reeds schreef omtrent speciale stukken, die 
apart vermeld kunnen worden op een aan de polis te hechten spe
cificatie, eventueel met waardebepaling naar beste weten. 

Een ding moet niet worden vergeten, dat is, dat bij alle boven
genoemde verrichtingen uitgegaan moet worden, dat vertrouwen 
in alles een groote rol speelt. De candidaat-verzekerde moet 
weten, dat hij zich ten opzichte van de verzekering in goede 
handen bevindt, d. i., dat de assurantiebezorger voor hem een 
polis redigeert, zóó, dat ingeval van schade, door den verzekeraar 
daaraan geen andere uitleg kan worden gegeven. Bovendien, dat 
de assurantiebezorger zijn verzameling bij een maatschappij onder
brengt, die ingeval van schade niet chicaneert, maar de schade 
prompt en op tijd voldoet. De maatschappij, die dergelijke risico's 
accepteert, stelt daarentegen ook vertrouwen in den assurantie
bezorger en moet dat dikwijls wel, daar de assuradeur gewoonlijk 
geen philatelist is en zich alsdan geheel moet laten overtuigen 
door een assurantiebezorger. Heeft hij het vertrouwen van den 
assuradeur, dan zal het hem niet moeilijk vallen een verzameling 
van een soliden candidaat-verzekerde onder te brengen bij solide 
maatschappijen. 

WAT DE PORTRETZEGELS DER VEREENIGDE 
STATEN VAN NOORD-AMERIKA ONS 

TE ZEGGEN HEBBEN 
door J. WEMMERS. 

Robert Livingston. 
Robert Livingston, een N.-Amerikaansch 

staatsman, werd in 1767 te New-York ge
boren, was bij het uitbarsten van den onaf
hankelijkheidsoorlog advocaat, ondertee-
kende als lid van het eerste Congres de 
vrijverklaring der koloniën, aanvaardde in 
1780 de portefeuille van buitenlandsche 
zaken en werd na het vaststellen der con

stitutie kanselier der Unie. In 1801 onderhandelde hij als gevol

machtigde der Vereenigde Staten in Frankrijk, met Napoleon over 
den afstand van Louisiana. Hij overleed 26 Maart 1813. 

Zijn portret komt voor op de uitgifte van 1904, uitgegeven ter 
gelegenheid van de honderdjarige herdenking van het bezit van 
Louisiana. 

William Mac Kinley. 
William Mac Kinley, president der Vereenigde Staten van 

Noord-Amerika, 29 Januari 1843 te Niles (Ohio) geboren, nam 
in 1861 als vrijwilliger dienst, klom op tot majoor, studeerde ver
volgens in de rechten en vestigde zich in 1867 te Canton in Ohio 
als advocaat. In 1877 koos de republikeinsche partij hem in het 
Congres, waar hij zich een ijverig voorstander der protectie be
toonde en in 1890 de Mac Kinley-Biil doorzette. In 1891 werd hij 
gouverneur van Ohio en in 1896, als candidaat der republikeinsche 
partij, met groote meerderheid tot president gekozen. Onder zijn 
bestuur bloeiden handel en nijverheid sterk. In 1900 werd hij 
herkozen, maar te Buffalo, waar hij de pan-Amerikaansche ten
toonstelling in 1901 bezocht, den 14en September van dat jaar 
door een anarchist vermoord. Van zijn hand verscheen „Speeches 
and adresses" (New-York 1893-1901, 2 din.). Den 30en September 
1907 werd te Canton (Ohio) een nationaal monument te zijner 
eere onthuld. 

Zijn beeltenis komt voor op de herdenkings-uitgifte van 1904 
en op de emissie van 1922-1931. 

DE ONTWIKKELING DER LUCHTVAART 
IN NED.-INDIE 

Inspecteur bij den Ned.-Indischen P.-, T.- en T.-dienst. 
XXVI. 

Het luchtpostvervoer van Ned.-Indië 
naar Nederland. 

Door Nederlandsch-Indië werd met de vliegtuigen, welke de 
tijdelijke luchtpostverbinding met Nederland tot stand brachten, 
het volgende aantal stukken medegegeven: 

Ie vlucht: 8074 gewone en aangeteekende brieven, 1579 idem 
briefkaarten, 27 idem overige stukken, 89 postwissels, totaal 9769 
(waarvan 1063 aangeteekend); 

2e vlucht: 6917 gewone en aangeteekende brieven, 1181 idem 
briefkaarten, 17 idem overige stukken, 51 postwissels, totaal 8166 
(waarvan 854 aangeteekend); 

3e vlucht is vervallen. 
4e vlucht: 10922 gewone en aangeteekende brieven, 1476 idem 

briefkaarten, 27 idem overige stukken, 233 postwissels, totaal 
12658 (waarvan 1355 aangeteekend); 

5e vlucht: 9050 gewone en aangeteekende brieven, 1205 idem 
briefkaarten, 15 idem overige stukken, 296 postwissels, totaal 
10566 (waarvan 1143 aangeteekend); 

6e vlucht: 22010 gewone tn aangeteekende brieven, 6259 idem 
briefkaarten, 191 idem overige stukken, 335 postwissels, totaal 
28795 (waarvan 1693 aangeteekend); 

7e vlucht: 200.862 kg. bruto, 194.139 kg. netto; 
briefkaarten, 30 idem overige stukken, 265 postwissels, totaal 
12121 (waarvan 1107 aangeteekend); 

8e vlucht: 11386 gewone en aangeteekende brieven, 1480 idem 
briefkaarten, 35 idem overige stukken, 196 postwissels, totaal 
13097 (waarvan 1245 aangeteekend); 

Totaal der acht vluchten: 78564 gewone en aangeteekende brie
ven, 14801 idem briefkaarten, 342 idem overige stukken, 1465 
postwissels, totaal 95172 (waarvan 8460 aangeteekend). 

Het gewicht van de Nederlandsch-Indische luchtmail per 
K.L.M, bedroeg per: 

Ie vlucht: 143.940 kg. bruto, 139.672 kg. netto; 
2e vlucht: 137.115 kg. bruto, 132.249 kg. netto; 
3e vlucht is vervallen. 
4e vlucht: 212.943 kg. bruto, 200.939 kg. netto; 
5e vlucht: 188.115 kg. bruto, 180.089 kg. netto; 
6e vlucht: 384.942 kg. bruto, 376.093 kg. netto; 
7e vlucht: 200.861 kg. bruto, 194.139 kg. netto; 
8e vlucht: 218.822 kg. bruto, 210.897 kg. netto; 
Totaal: 1.486.739 kg. bruto, 1.434.078 kg. netto. 
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De geldelijke uitkomsten van deze proefvluchten Batavia-
Amsterdam zijn als volgt: 

Ie vlucht (8 October 1929) ƒ 8.232.25 
2e vlucht (21 October 1929) ƒ 7.354.70 
3e vlucht is vervallen. 
4e vlucht (30 November 1929) ƒ 11.414.40 
5e vlucht (4 December 1929) ƒ 9.825.90 
6e vlucht (18 December 1929 ƒ 22.498.50 
7e vlucht (1 Januari 1930) ƒ 10.747.50 
8e vlucht (15 Januari 1930) f 11.701.90 

Totaal ƒ 81.775.15 
De financieele resultaten met de zeven van Indië uit gemaakte 

postvluchten zijn beter dan die, welke m Nederland met de acht 
vluchten hierheen werden verkregen, ofschoon ook Nederlandsch-
Indië nog geen sluitende rekening kreeg. 

De lage vervoercijters voor de eerste twee vluchten Batavia-
Amsterdam zijn zeer waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit, 
dat de liervatting van den proetluchtpostdienst tusschen Neder
land en Indië en omgekeerd nog niet voldoende was doorgedron
gen tot in alle deelen van den uitgestrekten Indischen Archipel. 
Kort voordat de derde, naderhand vervallen thuisvlucht zou 
plaats vinden begon de Nederlandsch-Indische postadministratie 
door middel van strooi- en ophangbiljetten reclame te maken 
voor den luchtdienst op Nederland. Voordien was het publiek 
geheel aangewezen op de publicaties in de pers en de aankondi
gingen in de wachtkamers van de post- en hulppostkantoren. 
Het succes van die reclame, bleef ondanks de juist op de uit
reizen ondervonden tegenslagen, niet uit. Daarna werd voor de 
vlucht, welke 18 December zou aanvangen op dezelfde wijze, 
alsmede door advertenties in de dagbladen, gewezen op de bijzon
dere omstandigheid, dat deze vlucht een snelle gelegenheid zou 
vormen voor de overbrenging van Kerst- en Nieuwsjaarswen-
schen. De vervoercijfers wjzen uit, dat deze reclame insloeg. 
Blijkbaar hadden velen vergeten familie en kennissen tijdig met 
de landmail de gebruikelijke wenschen te doen toekomen. De 
luchtpost bracht hier uitkomst ! 

De voortzetting van den veertiendaagschen dienst 
Amsterdam-Batavia v.v. in 1930. 

Wat de luchtverbinding Holland-Indië v.v. betreft, zette het 
jaar 1930 ongunstig in, doordat de in September 1929 hervatte 
proefpostvluchten in Januari 1930 tijdelijk moesten worden ge
staakt, in verband met de plannen van de Britsch-Indische regee
ring om hare vliegvelden te verbeteren, waarvoor het noodig was 
deze terreinen zoowel voor \ liegtuigen van eigen als van vreemde 
nationaliteit tijdelijk te sluiten. 

Met het aanbrengen van de noodige verbeteringen aan die 
vliegvelden vorderde men zoodanig, dat de Britsch-Indische 
regeeriug reeds vrij spoedig toestemming kon geven tot de in
stelling met ingang van 1 April 1930 van een geregelden handels
luchtvaartdienst van Amsterdam tot Calcutta, welke dienst met 
ingang van 1 October van dat jaar kon worden doorgetrokken 
naar Batavia, mits aan enkele voorwaarden werd voldaan. 

Zoo moest b. v. de dienst worden stopgezet, indien de lan
dingsterreinen tengevolge van den moesson, onbruikbaar zouden 
zijn. Verder moest als tegenprestatie voor de verleende faciliteiten, 
de Nederlandsche regeering zich bereid verklaren, wederkeerig 
faciliteiten te verleenen voor een eventueelen Britschen lucht
dienst naar Australië over Nederlandsch-Indisch grondgebied. 
Voorts was met vliegtuigen van vreemde nationaliteit geen ver
voer van passagiers en goederen tusschen twee in Britsch-Indië 
gelegen plaatsen geoorloofd. 

De Nederlandsche vliegtuigen kregen echter toestemming om 
in beide richtingen over Britsch-Indisch grondgebied mail voor 
verder gelegen plaatsen te vervoeren. De mail voor Britsch-Indië 
zelf moest evenwel op de uitreizen te Karachi worden gelost en 
op de thuisreizen in Burma of in een op de Oostkust van Britsch-
Indië gelegen plaats, welke daarvoor door de Britsch-Indische 
regeering zou worden aangewezen. 

Instelling van een Nederlandschen luchtdienst van Amsterdam 
naar Calcutta had zeer weinig zin. Besloten werd dan ook den 
dienst over het geheele traject Amsterdam-Batavia (Bandoeng) v.v. 
eind September 1930 te hervatten in veertiendaagschen dienst. 
Het te volgen traject werd gekozen over Boedapest, Constan-
tinopel, Aleppo, Bagdad, Jask, Karachi, Allahabad, Calcutta, 

Akyab, Bangkok, Medan, Paiembang naar Batavia en Bandoeng, 
welk traject normaal m twaalf dagen zou worden afgelegd. 

Bij de in 1929 voor de heen- en terugvluchten vastgestelde 
regeling viel in de praktijk de dag van aankomst van de retour-
vliegtuigen vrijwel samen met den dag, waarop de uitreizen aan
vingen, zoodat in Nederland omgaande beantwoording per vlieg
tuig van de ontvangen luchtpostcorrespondentie vrijwel onmoge
lijk was. Teneinde hieraan tegemoet te komen, werd na overleg 
tusschen de Nederlandsche en Nederlandsch-Indische posterijen 
met de K.L.M, besloten, dat de vliegtuigen Donderdags om de 
veertien dagen uit Nederland (vliegveld Schiphol bij Amsterdam) 
en Vrijdags om de veertien oagen uit Nederlandsch-Indië (Batavia) 
zouden vertrekken. In Ned.-indië zou, doordat de eerste twee 
vliegtuigen een week na eikaar uit Nederland zouden vertrekken, 
practisch bij een normalen gang van zaken, steeds een reserve-
vliegtuig aanwezig zijn. Verder zou in Nederland steeds een 
vliegtuig in reserve worden gehouden, dat bij stranding van een 
toestel op weg naar Indië, dadelijk zou kunnen vertrekken, ten
einde de post over te nemen en naar de bestemming te brengen. 

De nieuwe regeling maakte het mogelijk, dat op een uit Hol 
land per luchtdienst Amsterdam-Batavia verzonden brief naar 
Ned.-Indië in 27 dagen het antwoord, indien dat eveneens per 
vliegtuig werd verzonden, kon zijn ontvangen. Deze mogelijkheid 
bestond practisch voor alle Nederlandsche iuchtpostcorrespon-
dentie bestemd voor op Sumatra en Java gelegen plaatsen. Om
gekeerd kon het antwoord op een uit Ned.-Indië verzonden voor 
Nederland bestemden brief, bij omgaande beantwoording per 
luchtpost, na 25 dagen te Batavia aankomen. 

Hiervoor werd reeds medegedeeld, dat de Nederlandsche pos
terijen in 1929 voor de rechtstreeksche verzending per vliegtuig 
van Nederland naar Nederlandsch-Indië een speciaal luchtrecht 
van 40 cent voor stukken niet zwaarder wegende dan 10 gram 
hadden ingevoerd. Op grond van de ervaringen, welke in andere 
landen waren opgedaan met de regeling om het luchtrecht niet 
per 20 gram, doch per 5 gram te berekenen, stelde de Neder
landsche postadministratie, toen in 1930 de HoUand-Indië-vluch-
ten zouden worden hervat, voor om in het rechtstreeksche lucht
verkeer tusschen Nederland en Ned.-Indië voor enkele brief
kaarten, postwissels en andere stukken, niet zwaarder wegende 
dan 5 gram een luchtrecht van 30 cent in te voeren. Voor de 
stukken boven 5 tot en met 20 gram zou het bestaande lucht
recht van 75 cent worden gehandhaafd, terwijl evenals vroeger 
voor elke volgende 20 gram eveneens 75 cent luchtrecht zou zijn • 
verschuldigd. He t luchtrecht voor per HoUand-Indië-luchtdienst 
naar tusschenliggende landen te verzenden correspondentie zou, 
als tevoren eveneens per 20 gram berekend blijven. De Neder
landsch-Indische postadministratie kon met dit voorstel instemT 
men. Ook de Ned.-Indische regeering keurde het recht van 30 
cent voor stukken tot en met 5 gram goed. Bij Gouvernements 
besluit van 30 Juli 1930, nr. 27 (Stbl. 280), waarbij de op 1 Juli 
t. v. ill werking getreden geachte „Algemeene bepalingen betref
fende het Luchtpostverkeer van Nederlandsch-Indië" werden 
afgekondigd, werd het luchtrecht van 30 cent voor de 5 gram
stukken in het rechtstreeksche luchtverkeer met Nederland wet
telijk geregeld. 

Verder besloot het Hoofd van den P.T.T.-dienst in Ned.-Indië 
(beschikking van 28 Juni 1930, no. 38795/post V2) dat alle met 
de Holland-Indië-vliegtuigen aangebrachte luchtpostbrievenmalen 
op de binnenlandsche luchtlijnen zouden worden doorgevlogen, 
indien daardoor de overkom-it zou worden bespoedigd. Voor deze 
doorzending werd aan de administraties van afzending niets in 
rekening gebracht. 

Ook thans werd wederom de gelegenheid opengesteld op het 
traject Bandoeng-Weltevreden-Palembang-Medan v.v. met de 
Holland-Indië-vliegtuigen binnenlandsche luchtpoststukken te 
verzenden. Op deze verzending waren dezelfde voorwaarden en 
tarieven van toepassing als voor de over de K.N.L.M.-lijnen in 
het binnenlandsch verkeer verzonden luchtpoststukken. 

Met den Indië-Holland-luchtpostdienst kondan naar het buiten
land worden verzonden, alle gewone en aangeteekende stukken, 
al dan niet met expressebestelling, zendingen met verrekening en 
postwissels. Van verzending met dezen dienst waren echter uit
gesloten brieven en doosjes met aangegeven waarde en postpak
ketten. ^ 

In Indië bleef de verplichting bestaan, dat het bij vooruitbeta
ling boven de gewone porten en rechten verschuldigde lucht-
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recht, volledig door middel van luchtpostzegels moest worden 
gekweten. Met het oog op het luchtrecht van 30 et. voor de 
5 gram-stukken in het verkeer met Nederland, werd overgegaan 
tot de uitgifte van een luchtpostzegel van 30 cent (zie onder 
Ned.-Indisclie luchtpostzegels). 

In Nederland kon het luchtrecht, evenals in 1929, door middel 
van gewone frankeerzegels dan wel door middel van luchtpost
zegels worden gekweten. De luchtpostzegels waren echter alleen 
geldig voor de kwijting van het luchtrecht. 

Verder ging de Nederlandsch-Indische postadministratie er 
thans toe over blauwe luchtpoststrookjes „Per Luchtpost / Par 
Avion" uit te geven, welke door de afzenders zooveel mogelijk 
in den linkerbovenhoek van de adreszijde van de per vliegtuig 
te verzenden stukken moesten worden geplakt. Deze strookjes 
werden bij alle post- en hulppostkantoren kosteloos ter beschik
king van het publiek gesteld. Evenals in Nederland worden ook 
hier te lande lichte omslagen met bijbehoorend papier bij de post
en hulppostkantoren tegen 2 cent per stel verkrijgbaar gesteld. 

Het luchtrecht voor de verzending per K.L.M.-vliegtuig uit 
Nederlandsch-Indië naar aan de luchtroute Indië-HoUand gelegen 
landen werd als volgt vastgesteld. (Beschikking P.T.T.-dienst 18 
September 1930, nr. 54821 / post V2). 

voor en via Siam (per vliegtuig tot Bangkok) per enkele brief
kaart 20 cent, per postwissel 20 cent, brieven en overige stukken 
20 cent per 20 gram; 

voor en via Britsch-Indië (per vliegtuig tot Akyab of Cal
cutta): per enkele briefkaart 40 cent, brieven en overige stukken 
40 cent per 20 gram; 

voor en via Perzië (per vliegtuig tot Jask); per enkele brief
kaart 40 cent, brieven en overige stukken 60 cent per 20 gram; 

voor en via Irak (per vliegtuig tot Bagdad): per enkele brief
kaart 40 cent, brieven en overige stukken 60 cent per 20 gram; 

voor en via Syrië (per vliegtuig tot Aleppo): per enkele brief
kaart 40 cent, per postwissel 40 cent, brieven en overige stukken 
70 cent per 20 gram. (Wordt vervolgd). 

Vraag. — In het Maandblad van Februari j.1. werden verschil
lende nummers opgegeven van Nederlandsche zegels, die aan één 
zijde ongetand zijn. Daarbij tref ik niet aan nr. 7, waarvan ik een 
exemplaar heb met de linkerzijde ongetand, verder getand 14 : 14, 
terwijl de totale breedte 21 % mm. is en de witte zijrand een 
breedte heeft van 3K mm. De lengte van het zegel is 25K mm.; 
van boven een witte rand van 2 mm.; aan de onderzijde is nog 
iets blauw zichtbaar van het daaronder geplaatste zegel. De R. 

Antwoord. — Vermoedelijk hebben we hier te doen met een 
zegel, waarvan de linkerzijtanding is afgeknipt. De perforatie bij 
de 14 : 14 tanding dezer uitgifte geschiedde dikwijls zeer onregel
matig, waardoor soms zeer breede zoowel als zeer smalle zegels 
voorkomen. De variëteit „aan één kant ongetand" is bij deze 
uitgifte onbekend. H . 

l I P ^ ^ ' . . ^ ^ Ter bescliermin^ É 
ï Q S " ^ W Var Verzamelaars B 
^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ er Handelaren, ^p 

Albanië. 
Dr. W. Mainzer te Den Helder meldt het volgende. 
Het is belangrijk de aandacht te vestigen op een stelletje valsche 

postzegels, dat op het oogenblik in omloop is en mij te koop 
werd aangeboden. Zij waren oorspronkelijk afkomstig van een 
'veiling. Het betreft de eerste Albaansche zegels van 1913, Yv. 1-12. 

Op het eerste gezicht lijken zij wel echt, doch to'onen bij nadere 
beschouwing twee grove fouten, die ook den leek in staat stellen 
hen onmiddellijk van echte te onderscheiden. Zooals uit bijgaande 
schets is te zien vertoont de tekst van den opdruk bij de valsche 

zegels in plaats van een „ Q " een „O", terwijl de 2 puntjes boven 
de E ontbreken. Verder is de teekening van den adelaar bij den 
valschen opdruk onduidelijker en iets vervloeid en de letters 
van den opgedrukten tekst zijn iets breeder. 

POSTZEGELS VIEREN EEN DIEFSTAL. 
Dat in het jaar 1935 in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika 

een herdenkingszegel ter herinnering aan een geschiedkundigen 
diefstal verschenen is, zal weinig verzamelaars bekend zijn. Het is 
de zegel, die bij het 300-jarig herdenkingsfeest van den staat 
Connecticut uitgegeven werd en waarop de zoogenaamde Grond
wetseik te zien is. 

De historie meldt hierover: Op een avond zaten de volksver
tegenwoordigers van Connecticut om de raadstatel in droevige 
stemming bij elkaar. Zou de Engelsche gouverneur Andros ver
schijnen om de oorkonde van de grondwettelijke vrijheid, die het 
land onder koning Karel II van Engeland was gewaarborgd, weer 
terug te nemen ? De oorkonde, die een vérstrekkende politieke 
vrijheid inhield, lag op tafel. Plotseling gingen de kaarsen uit en 
de vergaderzaal lag in ' t donker. Toen men weer licht gemaakt 
had, was de vrijbrief verdwenen. 

Een vastberaden man uit Connecticut, Joseph Wadsworth, had 
het belangrijke document weggegrepen en was ermee gevlucht. 
Later verborg hij het in den hollen stam van een reusachtigen 
eik, die daarna de „Charter Oak" genoemd werd. Door dezen 
geschiedkundigen diefstal bewaarde Wadsworth voor zijn land 
toen de politieke zelfstandigheid. 

De „grondwetseik" bestaat thans niet meer; op zijn plaats werd 
een steenen monument opgericht. Uit het hout van den boom 
werd echter een zetel voor de zaal van den senaat te Washington 
vervaardigd. 

AMERIKAANSCHE VERKOOPCIJFERS. 
Wij ontvingen een uitvoerige lijst van den datum van eerste 

uitgifte en de op dien dag verkochte hoeveelheden der huidige 
presidenten-serie. 

Het zijn aantallen voor een postadministratie om jaloersch op 
te worden. Zoo werd b.v. de 14 cent (Franklin) voor het eerst 
op 19 Mei 1938 verkrijgbaar gesteld en wel te Philadelphia. Dien 
dag werden aldaar verkocht ruim 1.483.000 stuks tegen een 
waarde van rond | 7418.—. 

De 1 cent (Washington), op 25 April 1938 voor het eerst te 
Washington D.C. verkrijgbaar gesteld, bracht het tot ongeveer 
1.055.000 stuks met een geldswaarde van | 10.544.—. 

Alle verdere waarden dezer serie waren op het postkantoor 
Washington D.C. eveneens voor het eerst verkrijgbaar. Verkocht 
werden, in ronde getallen: I K cents 729.100 k $ 11.000.—; 
16 cents 105.300 ä $16.851.—; 30 cents 67.000 ä $20.120.—; 
1 dollar 31.300 h. 131.300; 2 dollars 24.700 ä | 49.532 en 5 dollars 
19.600 ä $98.000.—. 

Van de herinneringszegels zijn de verkoopcijfers op den eersten 
dag ook de vermelding waard. 

6 cents luchtpost, 14 Mei 1938 te Petersburg Fla.: 154.000 stuks 
è $9.247; 

Delaware 3 cents, 27 Juni 1938 te Wilmington: 605.300 stuks 
k $18.160; 

Iowa 3 cents, 24 Augustus 1938 te Des Moines: 452.700 stuks 
ä $ 13.580.—. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEIUNGEN. 
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TE KOOP AANGEBODEN : 
Een nagenoeg complete verzameling Luchtpost-
brieven NEDERLAND - NED. INDIE 1924/38 
met talrijke foto's en andere documentaties, 
voor ƒ 350.— (cataloguswaarde ruim ƒ 650.—). 

P. VAN HEMERT, 
Van Alkemadelaan 239, Den Haag. (61) 

RUIL GEZOCHT. 
NEDERLAND EN KOLONIEN 

tegen 
ZWITSERLAND. 

H. SCHWARZENBACH, 
Zur Trümmlen, Rüti, 

ZURICH. (53) 

België, Duitschland, Bulgarije, Rusland 
en andere Europa-zegels. Zichtzendingen 
aan verzamelaars, vereenigingen en 
handelaren. Opgaven van prima licht 
controleerbare philatelistische referentiën. 

A. msKE, 
POSTBUS 2 8 9 , BRUSSEL. 

(Lid I.P.H.V. Berlijn, Brussel), 

T 
KOOPT BIJ ONZE 
ADVERTEERDERS! 

NEDERLAND EN KOLONIEN 
Prijzen TOT 60 en meer procent beneden Speciaal-Catalogus* 

ZWITS^LAND 
Prijzen 1 — 3 cents per Franc Yvert. 
DUITSCHE KOLONIËN 

billijkste prijzen in gelijke verhouding. 
Steeds de mooiste en billijkste zichtzendingen ter be

schikking. Ook naar Overzee. 
M a n c o l i j s t e n worden verzocht — Referentiën! 
W. WINDRATH, Lugano (Zwitserland). 

Gevestigd in 1890. 

R U I L ! 
OPVOUWBARE SPIEGEL REFLEX 

CAMERA, Orion, Zeiss Tessar 1 :4 .5 , 
9 X 12, voor een prima verzameling 
EUROPA — NEDERLAND EN KOL., 
cataloguswaarde 7500 tot 10.000 francs, 
naar gelang kwaliteit. 

J. KÖHLER, RIJSWIJK Z.H. 
Mauritslaan 17, tel. 119850. 

(59) 

SPECIALE AANBIEDING BLOKS. - Albanië Huw. ƒ 0.75. België 
Monument ƒ 0.80. Danzig Leistungsschau ƒ 0.70. Id. Daposta p. 
paar ƒ0.50. Duitschland Br. Band 1936 ƒ0.25. Id. Olymp, p. paar 
ƒ0 .85 . Estland 1938 Weld, ƒ1 .25 . Hongarije Liszt ƒ3.50. Id. 
Congr. Tent. Ill ƒ0.75. Id. Congr. II ƒ1.50. ld. Congr. VI ƒ1.40. 
IJsland nieuw ƒ 0.90. Luxemburg Dudelange ƒ 0.85. S. Marino I 
ƒ1.50. U.S.A. Tipex ƒ0.35. Rusland Poesjkin ƒ0 .35 . ld. Archit. 
ƒ 0.60. ld. Vliegpostblok ƒ 1.80. Tsj.-Slowakije Bratislava ƒ 0.25. 
ld. Praha ƒ 0.40. Polen nieuw ƒ 0.38. Monaco nieuw ƒ 0.75. Zwit
serland Pro Juv. ƒ0.50. ld. Aarau ƒ0 .75 . ld. Pro Patria ƒ1 .35 . 
Spanje Toledo ƒ1.50. ld. groen ƒ1.70. ld. Viva Franco ƒ0 .35 . 
Roemenië Efiro ƒ1.50. U.S.A. AshviUe ƒ0.17. 

— Franco rembours of giro 312696. — (52) 
Postzegelh. „UNIVERSEL", Gasthuismolensteeg 8, AMSTERDAM. 

Postzegelhandel H. S. Polak 
KAREL DU JARDINSTRAAT 12, AMSTERDAM. 

Telefoon 21336. Gemeente-giro P 753. 

f 2,25 
nominal 

f 0,75 

SURINAME. 
No, 99 gebruikt f 1,50 No. 115 gebruikt 

„ 109 „ - 0,05 „ 157-178 „ 
,, 110 „ - 0,15 Port „ 21 
„ 111 „ - 0,10 „ 22 
„ 112 „ - 0,10 „ 24 
„ 113 „ - 2,25 „ 29 
„ 114 ., - 0,30 

TE KOOP GEVRAAGD: 
alle Surinaamsche zegels in elke hoeveelheid. 

Reclame aanbieding BLANCO ALBUMS SCHROEFSLUITING ! 
Wij bieden U voor lagen prijs het beste en meest practische blanco 
album aan. Die ons album kent, wil beslist geen ander meer, het 
ligt vlak bij het inplakken van de zegels. Inhoud 75 bladen prima 
houtvrij papier met randlijn. Bij ieder album 250 gegomde landen-
namen. No. 144, form. 31KX25J^, prijs ƒ2 .35 . No. 145, form. 
33X29, prijs ƒ2 .95 . No. 146, form. 33X29, 200 bladen, prijs ƒ 7 . — . 
Mooie banden imit. Hagedis of Crocodil, in 5 kleuren; no. 146 
met lederen rug en hoeken. Per stel 5 banden no. 144 ƒ 10.—. 
Per stel 5 banden no. 145 ƒ 12.50. Per stel 5 banden no. 146 ƒ 30.—. 
Ter kennismaking met deze mooie albums ontvangt ieder kooper 
van één of meer albums geheel gratis 1 serie Yougo-Slavië rouw
zegels Alexander, cpl. 14 st., Yvert fr. 60.—. Prijs van deze serie 
ƒ 1.—. Bovendien een leder pincetétui 11 cm. Alles franco ! 
Voor de komende ZOMERZEGELS verwachten wij nu reeds Uw 
bestelling. Verzending in volgorde van bestellingen met kassa. 
Giro 118330. Prijs 100 series cpl. ƒ14.50; 10 series ƒ1.50. Franco. 

POSTZEGELHANDEL „THE GLOBE" — ZAANDAM. 

TE K O O P GEVRAAGD : 
Nederland: Jub. '23 2 c. 0,12 p. 100; 5 c. 0,70 p. 100; 7% c. 
0,20 p. 100; 10 c. 0,06 p. 100; Jub. '38 I K c. 0,30 p. 100; 5 c. 
0,15 p. 100; liy^ c. 0,03 p. st.; Jamboree I K c. 0,30 p. 100; 
6 c 0,15 p. 100; nyi c. 0,03 p. St.; W, de Zwijger I K c. 0,40 
p. 100; 5 c. 0,80 p. 100; 6 c. 0,35 p. 100; 12K c. 0,07; Luchtpost 
40 c. 0,10 p. St.; 75 c. 0,06 p. st.; 36 c. 0,02 p. st.; 7% g. 0,24 p. st.; 
70 c. Ned. 0,02 p. st.; Curajao-herd. '34 6 c. 0,30 p. 100; 12K c. 
0,07 p. St.; Driehoeken 6 c. 0,75 p. 100; 12K c. 0.07 p. st.; Vrede 
12K c. 0,50 p. 100; Crisis 1934 6 c. 0,08.p. st.; div. Kind en Zomer 
t.m. '35 1,75 p. 100; Strafport 0,40 p. 100 (voor de 10 en 25 c. 
0,20 p. 100). Ook partijen bundelgoed Ned. en buitenl., zelfs de 
goedk. soorten, alsmede kilo's v. Ned. Ik betaal de hoogste prijzen 
voor alle soorten cpl. weid. Ned. Ik lever alles van Duitschland 
goedkoopst, b.v. LZ 129 50 en 75 pf. p . 100 ƒ 3 . — ; Lufthansa 
ƒ1.25 p. 100; Breslau cpl. 4 w. ƒ 6 . — p. 100; enz. Voor mteres-
senten prijslijst op aanvraag. Nederland te koop 80 c. ƒ 9 . — p. 100; 
I K g- luchtpost ƒ2 .50 p. 10; 4K g- idem ƒ1.25 p. stuk; enz. 

A. J. DE WIT, Koningmneweg 175, AMSTERDAM Z. 
"WW Steeds verzamelingen en partijen, betere series Europa en 
Overzee te koop gezocht. 

BLOKKEN TEGEN CONCURREERENDE PRIJZEN. 
Duitschland Ostropa 
ld. Olympiade paar 
ld. Br. Band 
Danzig Daposta paar 
ld. Magdeburg 
België No. I 
ld. N o . 2 
ld. Borgerhout 
ld. Charleroi 
ld. Muziekblok 
ld. Monument 
Estland No . 1 
ld. No. 2 
Albanië Jubileum 
ld. Huwelijk 
ld. No. 3 
Luxemburg Dudelange 
Tsj.-Slowakije No. 3 
ld. Masaryk 
ld. Praag 
ld. nr. 7 
Rumenië No. 2 

ƒ 3.75 Zwitserland Pro Patria ƒ 1.50 
- 1.10 ld. Pro Juventute - 0.45 
-0.30 ld. Tentoonst. Aarau -0.70 
-0.50 Yougo-Slavië No. 1 -0.75 
- 0.85 Polen No. 2, 3, 4 - 2.25 
- 4.50 ld. No. 5, 2 stuks - 2.50 
-3.50 ld. No. 6 -0.95 
- 1.10 ld. No. 7 -0.50 
-1.10 IJsland No . 1 -1.75 
-1.20 ld. No. 2 -0.90 
-0.80 Bulgarije No. 1 - 1.40 
- 1.25 Hongarije Congres - 1.50 
-0.55 ld. Tentoonstelling -0.70 
-0.65 ld. No. 4 -1.45 
-0.80 Liechtenstein No. 2 -1.25 
-0.50 ld. No. 3 -0.90 
- 0.85 Monaco No. 1 - 0.75 
-0.20 S. Marino No. 1 - 1.50 
- 0.70 ld. No. 2 en 3 - 0.75 
- 0.40 Rusland Poesjkin - 0.40 
-0.60 ld. No. 2 -0.70 
- 0.70 24 BI. Fransche Kol. - 6.50 

Franco rembours of giro 201148. 
J. J. A. ENGELKAMP — Spui 13 — AMSTERDAM. 
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BELANGRIJK! 
Yan onze 

ZICHTZENDINGEN 
liggen, naast vele andere Europeesche 
landen, op het oogenblik ter inzage gereed 
een aantal boekjes van de 

OUD-DUITSCHE STATEN. 
Deze boekjes bevatten uitsluitend gega
randeerd echte exemplaren tegen lage 
prgzen. 
Vraagt nog heden het door U gewenschte 
land eens bij ons aan. (Met eventueele op
gave van ref eren tien). 

BIJZONDERE AANBIEDING ! 
SPAANSCH-MAROKKO 1938, luchtpost 
serie 5 c. - 3 pts., 10 st., ongebruikt ƒ 2.75 
CABO JUBY 1938, luchtpost serie 5 c. -
3 pts., 10 stuks, ongebruikt ƒ 3 . — 

— Porto extra. — 

Postzegelhandel G. KEISER & ZOON 
Passage 25 -27 , Den Haag 
Giro 4 2 6 2 Telefoon 112438 

S P B C I A I ^ B A A N B I D D I N G 

B E T E R E P A K K E T T E N 
(door ons zelf vervaardigd). 

100 NEDERLAND 
150 NEDERLAND 
200 NEDERLAND 
250 NEDERLAND 
300 NEDERLAND 
250 NEDERLAND EN KOLONIEN 
500 NEDERLAND EN KOLONIEN 
100 NEDERLANDSCH-INDIE 
150 NEDERLANDSCH-INDIE 
40 CURACAO EN SURINAME 
50 CURACAO EN SURINAME 

100 CURACAO EN SURINAME 
200 BELGIË 
300 BELGIË 
400 BELGIË 
100 BULGARIJE 
200 BULGARIJE 
100 DANZIG 
200 DANZIG 
150 DENEMARKEN 
500 DUITSCHLAND 
200 FRANKRIJK 
500 HONGARIJE 

PflF" Vraagt gratis volledige pakkettenlijst. 

Postzegelhandel Com. Haeck 

ƒ 0.90 
- 2.— 
- 4.50 
-10.— 
-12.50 
- 3.75 
- 17.50 
- 2.— 
- 4.25 
- 1.75 
- 2.50 
- 8.— 
- 1.— 
- 2.50 
- 5.— 
- 0.90 
- 3.75 
- 1.25 
- 5.— 
- 1.50 
- 3.50 
- 2.— 
- 3.75 

2e Gonst. Huygensstraat 65, 
Telefoon 84234 

Amsterdam, W. 
Postgiro 181158 

Voor onze eerstvolgende postzegelveiling (half April) zien wij 
gaarne inzendingen tegemoet tot uiterlijk 20 Maart a.s. 

Hiermede geven wij kennis, dat wij 
midden Maart a.s. een filiaal zullen openen 

Noord-Blaak 93 Rotterdam 
Telefoon 14484 

Evenals in ons magazijn Nieuwstraat 26, een 
ruime sorteering zegels van Europa, Neder
land en Koloniën, alsmede series, pakketten, 
blokken, enz. 

Albums van Schaubek, Ka-Be, Schwaneberg, 
enz. en alle philatelistische benoodigdheden 
voorhanden. 

Wij zouden het zeer op prijs stellen, indien U 
ons met een bezoek zoudt willen vereeren. 

Wij kondigen in de maand April a.s. een 

belangrijke veiling 
aan, w.o. 'n prachtige collectie Europa-zegels. 

Van Nederland wordt een uiterst zeldzaam 
nummer geveild en wel de foutdruk 5 et. 
oranje op geheelen brief. 

Inzendingen voor deze veiling kunnen nog 
opgenomen worden. Spoedige toezending ge-
wenscht. Coulante voorwaarden. Onmiddel
lijke afrekening. 

Veilingcatalogus wordt op 
aanvraag gratis toegezonden 

IHIIEBÜIPÎ DÎ  VÄINl P i ^ m©'$ P@%U^^ËmAMmi iüj].¥. 
CEERSXE EIV O U D S T E POSXZEGELJVIAGAZiaN VAN ROTTERDAM). 

NIEUIVSTRAAT 2 6 CINGANG PORTIEK), ROTTERDAJM. T E L E F O O N S 4 8 4 0 . OPGERICHT I S 9 S . 
P o s t g i r o 2 4 3 9 2 . B a n K r e k e n i n ë R. JVlees & Zoonen, R o t t e r d a m . 
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Bestuur der Domeinen. 

POSTZEGlVEILIIIIi. 
De Inspecteur der Domei

nen te 'sGravenhage zal op 

J 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, KORTENAERKADE 12, 
'sGRAVENHAGE, 

i\\ inschrijving, veriioopen 
fiebruikte 

Frankeer en Portzegels. 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw 

verkrijgbaar. (62) 
HONGARIJE. 

* ongebruikt; ° gebruikt. 
1920. Krijgsgevangenen, Yv. 28486 '•■ ƒ0 .10 
1923. Gedenkserie Petofi, Yv. 319-23 * -0.15 
1924. Weldadigheidsserie Yv. 342-44 * -0.55 
1925. Gedenkserie Jokai,' Yv. 368-70 =■•  0.45 
1925. Sportserie, Yv. 37178 '' - 1.75 
192627. 1, 2 en 5 pengö, Yv. 39597 ° 0.10 
1930. Gedenkserie, Yv. 42327 ° 0.35 
1930. Ged.s. St. Emeric Yv. 42831 ■■■' 0.65 
1932. Ged.s. St. Elisabeth, Yv. 43942 ° 0.45 
1932. 1, 2 en 5 pengö, Yv. 44548 ° 0.20 
1935. Ged.s. Rakoczy, Yv. 46872 =■■ 0.80 
1935. Ged.s. Pazmany, Yv. 47378 '■■  0.75 

Turkenbevrijding, Yv. 47983 °  0.70 
Jaarbeursserie, Yv. 48489 ° 0.40 
Ged.s. St. Steph. (14), Y. 49003 ° 0.70 
Euchar. congres, Yv. 50708 ''' - 0.40 
Ged.s. St. Stephan (2) '■"  0.35 
Ged.s. Univ. Debrezsen '■■ 0.50 
Anschluss, 2 opdrukken °  0.25 

Luchtpost 1918. Opdrukken, Avion 12 *  1.20 
Idem 1920. Opdrukken Avion 35 =•" 0.20 
Idem 192425. lOOlO.OÓO kr., Av. 611 ° 0.50 
Idem 192730. 4 f.5 pengo, Av. 1223 *  7.75 

1931. Zeppelin, cpl., Av. 2425 '■• 2.75 
1933. 10 f.5 pengo, Av. 2634 ° 4.10 
1936. 10 f.5 pengo, Av. 3544 ° 2.90 

Blokken 1934. Lisztblok, Blok 1 *  3.50 
Idem 1938. Euch, congres, Blok 2 *  1.45 
Idem 1938. Tentoonst.blok, Blok 3 * 0.90 
Idem 1938. Blok St. Stephan, Blok 4 *  1.35 
Levering: giro 277730, postwissel of rembours. 

Boven ƒ 10.— franco. 
Vraagt toezending van onze maandelijksche 
gelegenheidsaanbiedingen. - Deze maand weer 
vele schaarsche series tegen voordeelige prijzen. 
X. DAUDT, Postz.h., Zeugestraat 62, GOUDA. 

1936. 
1937. 
1938. 
1938. 
1938. 
1938. 
1939. 

Idem 
Idem 
Idem 

Speciale aanbieding. 
NEDERL., Zomer 1936, 12>^ c , p . 
Idem, Zomer 1937, UVs c , p. 10 
Idem, Kind 1937, 12}^ c , p. 10 
Idem, Kind 1937, UYs c , p. 100 
Idem, Kind 1938, 3 c , p. 100 
LUXEMBURG, 146-149^' 
Idem, 282-287^'-
Idem, 282-287* p. 10 
MAROKKO, King Edward "■ 
Idem, idem ''' p. 10 
ROEMENIE, 511-514 " 

Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 

10 ƒ 1 . -
-0 .80 
-0.65 
- 6 . — 
-1.50 
-0.80 
-0.55 
-4.75 
-0.55 
- 5 . — 
-0.42 
-3.75 
- 0 65 
-5.50 
-0.17 
-1.40 
-1.10 
-0.50 
-4.25 

- 1 3 , -
-0.50 
-4.50 
-0.50 
-4.50 
-0.43 
-3.90 
-0.43 
-3.90 
-0.42 

-0.80 
-6.25 
-0.22 
-0.22 
-0.66 
-0.30 
-0.25 
-0.75 
-0.80 
- 1 . — 
- 5 . — 
-0.35 
-0.35 
-0.20 
-0.25 
-1.10 
-0.35 
- 1 . — 

ROEMENIE, pakketten 10 X 100 vrsch. - 2.35 
Idem, 10 X 200 versch. - 6.— 
Idem, 1 X 300 versch. - 1.50 
Idem, 10 X 300 versch. - 13.50 

* = ongebruikt. 

IVI. J. A. V. d. HAAGEN, 
Van Lennepweg 67, DEN HAAG. 
Telefoon 553003. Giro 261656. 

Idem, 511-514 
Idem, 515-522 
Idem, 515-522 
Idem, 530-531 
Idem, 530-531 
Idem, 536-546 
Idem, 547-551 
Idem, 547-551 

ZWITSERLAND 
Idem, 226-229 '•• 

226-229 
231-234 
231-234 
246-249 
246-249 p. 
267-270 

Idem, 267-270 p. 
Idem, autopost p. 
YOUGOSLAVIE, 
Idem, 271-276 p. 

«- p. 10 

'■■ p. 10 

p . 10 

p. 1Ö 
Pro Juv. cpl. 88 St. 

p. 10 

p. 10 

10 

10 
10 
271276 
10 

FRANKRIJK, Delessert p. 10 
Idem, Ampère p. 10 
Idem, Vimy 75 cm. p. 10 
TSJECHOSLOWAKIJE, 3742 =■• p. 10 
Idem, 282283 p. 10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Idem, 290291 
Idem, 296297 p. 
Idem, 299301 p. 
Idem, 303305 p. 
Idem, 306307 p. 
Idem, 325326 p. 
Idem, 329330 p. 
Idem, 333334 p. 
Idem, 335336 p. 
Idem, 337339 p. 
Idem, 340342 

TE KOOP GEVRAAGD: 
ZEGELS VAN NEDERLAND EN KOL. 
per 100, 1000 en meer per soort, ook kilo's. 
BETERE ZE6ELS EN WELDADI6HEIDS
SERIES. ' TEVENS VERZAMELINGEN. 
Aanbiedingen met uiterst verlangde prijzen aan 

E . D E W B E R D , 
ERNST CASIMIRLAAN 19, GRONINGEN. 

ALLES PRIMA G E B R U I K T ! 
R O L T A N D I N G E N : 

Roltanding zonder watermerk, 18 waarden, per 
complete serie ƒ 15.— 

Roltatnding, 2-zijdig, met watermerk, 13 waar
den, per complete serie ƒ 3.— 

Roltanding, 4-zijdig, 24 waarden, per com
plete serie ƒ 6.50 

Roltanding, versterkte hoeken, 14 waarden, 
per complete serie ƒ 1.75 

Alle kinderzegels in roltanding, 31 waarden, 
8 complete series ƒ 7.80 

Alle kinderzegels 1923-38, 62 waarden, 16 com
plete series ƒ 6.80 

Postbewijszegels, 7 w., complete serie ƒ 4.— 
D l ^ De series kinderzegels, ook in roltanding, 
zijn elk afzonderlijk verkrijgbaar. 
Levering na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451. Porto steeds extra. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Handteekening) 



71 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

T e k o o p g e v r a a g d 
tegen contante betaling 

Uitgebreide Speciaal verzameling Nederland 
en Kolomen, belangrijke Europa collectie of 
omvangrijke coUectie V liegpostzegels Brieven 
met vraagprijs onder no 48 aan de admm 
Maandblad, "Wilhelminapark 128, Breda. 

TE KOOP 
Onbedrukt vel van de re emissie Nederland. 
Afstempelingen op geheel poststuk, koop, 
verkoop, ruil Puntstempels 
A van Straten, Mauntsstraat 9, Utrecht (43) 

iVlE:iViE;L, D A N Z I G 
brieven, poststukken en zegels 

ruilt en koopt 
F. Möller, De Ruwiellaan 4 , 

Amstelveen. IJl) 

Gevraagd te koop of in ruil zegels 
Transvaal, oudere uitgiften. 
J H. Stiemens, „Helios" Heezeland 

Heyen bij Gennep. (73) 
Album Yvert en Tsllier. Aangeboden Yvert 
albumbladen (No 7 met linnen strooken en 
cristalpapier) v d landen Oostenrijk, Liech
tenstein, Zwitserland, Noorwegen, Zweden, 
Denemarken, Ysland, Peru met bijbehoorende 
2 klembanden in etui 

Een schitterend geheel, nagenoeg nieuw 
Prijs f 10,— 

Ook landsgewijze of in ruil voor postzegels 

H. J . K n i j p J r . , B e u k e l s d l j k 1 5 6 a , 

R o t f e r d a m - W . ( 7 2 ) G i r o 2 3 6 . 2 9 4 . 

Te koop gevraagd: 
Nederlandsche Kinderzegels, 

ook groote partijen. (75) 
Minerva, Koningmnew. 227, A'dam 
Aangeboden Overzee verzameling best uit 
6 Ka Be albums tot 1938 waarde Yvert 
frs 30 000 voor f 200 — en album Ned en 
Kol Mebus 1938 cat waarde f 7 5 0 — vee| 
postfrisch en goede series voor f 400,— 

H de Ruig, Leusderweg 166, 
Amersfoort (74) 

Te koop aangeboden. 
Belangrijke Europa-, Afrika- en Azie-verzam 
waarbij verschillende landen nagenoeg compl 
in in prima staat Ongeveer frs l ooooo 
Yvertwaarde, contant f i joo Geen tuéschen-
personen Br. onder no 54 adm v d blad 

Buitengewone gelegenheid. 
Algemeene verzameling aangeboden van 3200 
stuks, oud en nieuw, goede kwaliteit, frs 
12 500 prijs f 90,— 

Specificatie tegen antwoordcoupon (71) 
J Singer, Passage Barrièra 8, Monte-Carlo 

Aangeboden voor meestbiedende Excelsior-
album Nederland en Kolomen in klemband, 
4 maanden gebruikt, met plm 150 zegelster 
waarde f 7,40. 

ISBRÜCKER, (64) 
Charlotte v Montpensierlaan 42, Amstelveen 

T» koop govraogd ontiek« boeken 
op elk gebied en in elke hoeveelheid, zooals 
atlassen, bijbels, plaatsbeschrijvingen, prenten, 
optica's, teekenmgen, landkaarten, enz 
Hooge prijzen Contante betaling (63) 
A van S t ra ten , magnet iseur , Den Haag . 
Laan van Eik en Duinen 237, Tel. 330617 

Te koop of te ruil aangeboden 
Versterkte hoeken 1/2, 1V2» 2, iVa» 3. 4> 6. to» 
20, 21, 30 en 50 et per stel f i,— Frans 
Halsjes 4 et per 100 f 2 80 3 en 12I/2 et 
f 8 — per 100 stel Zomerzegels 1938 1I/2 et 
per 100 f 2,20, 10 series f 1,40 K i n d m fluit 
3 et per 100 f 1 90, senes f 1,35 per 10, 
f 13,— per 100 Curasao 1I/2 et jubileum 
f z . j o p 100 Suriname 2 et jub f 3 , — p 100. 
Alles gebruikt Boven f j , — port vrij 

Te koop of te ruil gevraagd 
Kind met tluit 1I/2 et per 100 en 400 
J. A Hoekendijk Jr , Camplaon 36, 

Heemstede, Giro 223098 (49) 

N e d e r l a n d s c h e P o s t z e g e l b e u r s 
M . J . H . T o o r e n s 

Sationsweg y^y Tel 114484 Den Haag 
Giro 120543 N P B 

België 1925, Herd 221/33 f 4»— 
Astrid rouwserie 411/18 f o 80 
Astrid met Kind 447/54 f 0,70 
Boudewijn 438/45 f 0,75 
Charlotte 458/65 f 0,70 

Duitschland 1935 Kleederdr f 1,40 
Winterolympiade 559/61 f 0,30 
Zomerolympiade 565/72 f 0,90 
Winterhilfe 1938 f 0,75 
Scheepjes 594/602 f 0,70 

Roemenie Juni 1938, 
536/546 frs 75,— f 1,10 

Spanje 1930, Columbus serie 
t/m ïo p f 1,20 

30 Ibero-America t/m 10 p f i,— 
'16 Cervantes 8 waarden f 0,18 

Turki)e, Alphabet compl f i,— 
15 jarig Jubileum compl f i,— 

Rusland 1935 Iran 569/72 f 0,60 
1934 Zeppehn 33/7 f 1,20 

Italië Mazzmi 121/3 f 0,12 
Dante 110/12 f 0,14 
1926, herd, marsch Rome 

192/95 f o,6y 

enz enz volgens onze regelmatig verschij
nende billijke aanbiedingen voor verzamelaars 
Op aanvraag gratis verkrijgbaar. Porto extra 

Series uitsuitend compleet 
Postfrisch, anders prima gebruikt (58) 

The interflatioiial Collectors' Club 
S e c r . : K e r s t e n t v . d . B e r g e l a a n 3 5 , 

H i l l e g e r s b e r g . 
Leden in ca 100 versch landen Unieke 
ruilgclegenheid Vraagt gratis prospectus {19) 

TE KOOP GEVRAAGD ENGROSPARTIJEN 
V A N N E D E R U I N D E N KOLONIËN, KILO'S. 

J. PRENT & Co.. (6) 
SNEEUWKLOKJESSTRAAT 18 DEN HAAG. 

1000 verschillende postzegels (wereld) f 1,15 
dito (Europa) f 1,35, uit mijn doubletten 
Franco Nederland, Ned-Indie f 0,25 extra 

D . v a n O m m e n , P o p u l i e r e n l a a n , 

E p e . ( G i r o 1 3 2 3 3 0 ) . (8) 

H H P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s ! 
Gep heer met prima ref,, nauwkeurig phila
telist biedc zich aan voor het bijhouden van 
collecties, het zoo voordeelig mogelijk inkoo 
pen van zegels, enz — Zeer billijk tarief 

Telefoon 22154 Amsterdam 
Brieven onder N o 60 admin van dit blad 

Ttt k o o p g e v p a a g d i 

Ned. en Kol. Engros 
Series, betere zegels, bundel waar, kilo's 
O m U te overtuigen, dat ik de beste prijzen 
betaal, bied ik voor Kind 1928 25 c Kind 
1930 30 c k ind 1931 65 c kind 1932 45 e 
Goudsche Glazen 55 e Rembrandt 32 c 
Zeeman 40 e Luchtp 40 en 75 e 25c per 
serie Jubileum 1938 1V2 c f 0,40 12^/2 c 
f 4 — Jamboree 1V2 c f 0,35 12V2 c f 4 , — 
W van Oranje rVsC f0,50 5 e f0,90 6 c 
f 0,40, alles per 100 stuks Brieven met prijs
opgaaf en k wallteitsbeschrij ving aan 

P o s t z e g e l e n g r o s h a n d e l 

R. KORMOS, VOORBURG 
T e l 7 7 9 9 4 7 D e n H a a g O p g 6 r . 1 9 2 3 
Lid Breda, Ned Ver v Postzegelhandelaren, 

Den Haag, enz (57) 

B i j z o n d e r e a a n b i e d i n g (55) 
P 10 p 100 

Hongar i je S tephan 7 w f 0,40 f 3 , — 
I d e m 8 w f 0,50 f 4,— 
Ansch luss 1 w f 0,30 f 2,— 

Duitschl „ W i e n " 1 w i 0,20 
W m t e r h u l p 1 w f O 20 f 1,80 
L Z 129 2 w f O 40 f 3 , — 

Vatic Int C o n g r e s 3 w f 0,65 
D e n e m . Thorwa lds 3 w f 0,85 
N e d e r I Kind 1938 1 w f O 18 f 1.85 
e tc e t c . exclus ief p o r t o Alles g e b r u i k t 
S v p postw vooruit L . J A L u d e k e r , 
V a n O s t a d e s t r a a t 2 0 9 , A m s t e r d a m 
Vreiagt E u r o p a n i e u w s . Zie a d v Januari 

X e K o o p a a n g e b o d e n : 
I blok „Iposta" en „Wipa' ongestempeld, 
verder gevorderde verzameling Europa en 
vele weid zegels, roltandmgen en bijzondere 
uitgiften van Nederland 

B H Boersema, Doorvaartstraat 21, 
Brunssum Limb (64) 

Te koop aangeboden voor meestbiedende 
W e l d a d i g h e i d s z e g e l s v a n O o s t e n r i j k 
ongebruikt Totaal 25 compl series, waaronder 
Rotary, Seipel, F I S (2 uitgiften^ Wipa^blok 
en 2 enkel), Wmterhilfe, enz Van 1914 t/m 
1937, totaal 146 zegels — Brieven onder No 
(>j aan de administratie van dit blad 

T e k o o p g e v r a a g d : 
onuitgezochte kilo s van Nederland en Indie, 
alsmede engros partijen Nederland en Kol 

Brieven met prijs 
T e k o o p a a n g e b o d e n : 

Rembrandt per serie f 0,35 
Zeelieden per serie f 0,45 
Vreemdelingenserie f 0,80 
Goudsche Glazen f 0,60 
Olympiade f 1,50 
Zomer 1935-38, 4 series f 0,85 
Weid '27-'28 '29 3 series f 0,75 
Weldadigheid 1930 f 0,35 

1931 f 0,70 
1932 f 0,50 
1933 f 0,35 
1934 f 0,40 

Roltanding 1/2 - 60 et vierzijdig 
zonder 12V2 et rood 23 w f 3,— 
12I/2 et vierzijdig (rood) f i 60 
tweezijdig 2 - 40 et compleet 

13 waarden f 2 25 
Roltanding weid 1926 f i,— 

, „ 1927 f 0,40 
„ „ 1929 f 0,30 

„ 1930 f 0,45 
„ 1931 f 0,90 
„ 1932 f 0,60 
» 1333 f o.SO 

GIRO 40215 P O R T O EXTRA 

JOHN GOEDE, ''> 
B r e d e r o d e s t r . 4 6 , A m s t e r d a m , W . 
P S Zichtzendingen aan vereen en clubs 

W. M. F. SUTHERLAND 
Postzegelhandel 

Utrecht 
Albr Thaerlaan 49 

Vraagt toezending mijner bekende 
bilhjk geprijsde 

ZICHTZENDINGEN. 

A CONTANT 
te koop gevraagd collecties Ned 
en Kol en Europa, alsmede Eng. 
Kolomen (betere e x e m p l ) (42) 

TE KOOP AANGEBODEN: 
Nederland 2 zijdige roltanding zonder water
merk 1925, 10 et gebruikt per stuk f 0,40 
in paren ongebruikt f 2,— per stel, 15 et 

februikt per stuk f 1,40, in paren ongebruikt 
4,— per stel 

Nederlandsch Indie 1934 opdruk 421/j et op 
luchtpost groen f 0,08 per s tuk, op lucht 
post oranje f 0,10 p stuk (Prijzen excl porto) 

H van SiUevoldt 
Van Zuylen van Nijeveltstraat 31 

Wassenaar Giro 31807 (68) 

O U L D E I V S D I E I V S X 
Leidster RENNIE HAAGSMA 

Pres Steynplantsoen 3, Amsterdam 
postgiro 336559 

Devies Betere service — Lagere prijzen 
„ H E T LAATSTE NIEUWS" (abonn slechts 
f 0,25 per jaar vraagt proefnummer) bevat deze 
maand o a Frankrijk 45 e groen 3 c, 70 c rose 
4 c, fr 1,25 rood 8 c fr 1,40 lila 9 c, fr 2 25 
blauw 13 c, fr 2,50 groen 14 e, Victimes 
Civiles 8 c gebruikt, Hongarije Magyar a 
Magyarert toeslagsene f 0,60 gebruikt, IJsland 
Eiriccson blok f o 90, Vaticaan luchtpost
serie f 2,25 gebruikt, enz Excl porto (56) 

VRAAG EN AANBOD. 
Te koop Duitschland Nothilfe 1924 f 3,65 
1926 f 4 7J 1927 f 2,10, 1928 f 4 10, 1929 
f 4,—, 1930 f 2,25 1931 f 4>25 1933*675 
1934 f 2,25, 1935 f r 35. 1936, 1937 en 1938 
f 0,70 Ostropa f 3,90, Olymp blocs f 1,20 
Zeppehnpost i 2, 4 RM f 2,85, Eng Kol 
kroning compleet (202) f 17,— 

Mr E J van den Berg, Jachtlaan 92, 
Apeldoorn Postrekening 167245 

Te koop gevraagd afstempelingen op nrs i, 
2, 3 Nederland en op briefkaart no i idem 
W Mooij, St Annastraat 357, Nijmegen 

Te koop Nederland i t /m 6 ongebr a 1/3 
cat nr 3 gebruikt f 4,50, nr 6 idem f 3 60 
M D Postma, Spoorstraat 130, Leeuwarden 

(jo) 

Bilhjk te koop gevraagd of in ruil 
Duitschland Yv -j^ 81 155* 171* 174* 
197* 211 254 393 466 476 478 479/ 
482 53S/S38 Luchtpost 24/26 37 39 
40/42 53 Souvenir 1/3 blok 2 
Dantzig Michel zSII 41I 44II 46II 86w 
looa 107 io8w 125W 127W 129W Lp 
69b 69 w 70W 135W 180F 177 W/180W 
Dienst 5W i6w 30W 33W 

H D U H E N Heijsterbachstraat 2 
Dordrecht (65) 

^ Tekst van deze annonces vóór den 5en in te zenden aan de Administratie. 



22 - 25 MAART 1939 
VEIIING 

IN 

IUIII€H. 
Ruim 2500 nummers van alle landen worden 

in opdracht van verschillende eigenaars aan 
de meestbiedenden verkocht. Bijzonder 

interessante stukken van Frankrijk, 
Engelsche Koloniën, Fransche 

Koloniën, Vliegpost, enz. 

w vei 

^ ^ ̂  ^ 

De rijkgeïUustreerde catalogus wordt aan ernstige 
verzamelaars op verlangen gratis toegezonden door.' 

CORINPHILA, 
Bahnhofstrasse 76, Zürich. (70) 

EERSTVOLGENDE VEILINGEN. 
20 EN 21 MAART: 

Een algemeene verzameling van zeldzame en waarde
volle stukken, in het bijzonder klassieke Europazegels, 
vooral Duitsche staten en Zwitsersche kantonale zegels, 
al of niet op brief, mooie zegels der Britsche koloniën. 

27 EN 28 MAART: 
Een prachtverzameling van de Britschc koloniën en 
verscheidene restanten en collecties. 

3 E N 4 APRIL: 
Een verzameling van alle landen, speciaal vroege 
vreemde zegels op brief, in het bijzonder Duitsche 
staten, Zwitserland en andere Europeesche landen, ook 
de Vereenigde Staten, enz. 

17 EN 18 APRIL: 
Een gespecialiseerde verzameling van BritschIndië, 
alsmede een algemeene verzameling, meerendeels 
nieuwe postfrissche uitgiften. 

^ I F " Catalogus gratis op aanvrage. 
Correspondentie: Engelsch, Fransch, Duitsch. 

BIJZONDERE AANKONDIGING. 
JAPAN. — De beroemdste met goud bekroonde verza

meling van dit land, samengebracht door wijlen den heer 
Tracey Woodward, d^n schrijver van het klassieke werk 
over de postzegels van Japan en bijbehoorende landen, zal 
worden aangeboden in opdracht van mevr. Isabella Tracey 
Woodward op 26 en 27 Juni a.s. 

Zijn verzameling van FORMOSA en KOREA zal één 
van de prachtstukken zijn op onze veiling van 15 en 16 
Mei a.s., gedurende de Inernationale Beurs van Postzegel

handelaren. 

H. R. HARMER, 
De le idende postzegelauctionaris van de were ld . 

Telefoon Mayfair 0218. Telegramadres: PhUfomiel-Weitlo, Lonilon. 

I ■X « B 

Alles Postfrisch! 
(De nummers verwijzen naar den catalogus Yvert & Tellier). 

BECHUANALAND (Protectoraat): 
1/- nr. 8 ƒ 6.45 
2/- nr. 9 - 32.25 
2/6 nr. 10 -47.30 

BRITSCH-COLUMBIA: 
25 c. nr. 9 ƒ 2 5 . — 

BRITSCH-HONDURAS: 
6 d. nr. 16 ƒ21.50 
50 c. nr. 50 -15 .— 

DOMINICA: 
1/- nr. 3 ƒ 10.75 
1/- nr. 9 - 8.60 

Mijn specialiteit: 
Zeldzame BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS van alle tijden. 
WW Verzoeken om speciale lijsten zullen mijn bijzondere 
aandacht hebben ! 

ZICHTZENDINGEN 
worden op aanvrage naar alle deelen der wereld verzonden. 
De voordeeligste handelaar ter wereld voor Britsche Kolo
niale zeldzaamheden is: 

TT. AI^I^E:N, 
Frinton on sea, Essex (Engeland). 

1 ^ 

postzeflelhandel p . Hoogerdjjk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 
NEDERLAND. 

1872. KONING, 7'/, et. - - f - j ' - ' ^ y w B i w i - - - ^ 
1872. KONING, 2J4 g ld ; .^'^i?^^^fS^Jß 
1891/97. KONINGIN (hingend haar) 2 2 } | e t . ' ..' 
1899. 
1913. 
1919. 
1925. 
1927. 
1930. 
1934. 
1934 
1936. 
1937. 
1938. 
1938. 
1870. 
1870. 

1915. 
1923. 
1932. 
1933 
1934. 
1936. 
1937. 
1937. 
1938 

gld. 
JUBILEUM, 2y, et. t.m. 25 c t . , ^ , , , ^ ^ . . , . ^ 
40 OP 30 en 60 OP 30 . .,^'i^':^V^]r^i%rl:'''-2 
5 GLD. DONKERGRIJS 
ROODE KRUIS 
REMBRANDT . . .^ vwjim-,' 
CRISIS 'M^^fMfv'J^' 
KONINGIN EMMA . . . T ^ i ^ v . V -
ZOMERZEGELS ^ . 5 . * , ^ . . 
ZOMERZEGELS 
ZOMERZEGELS 
KINDERZEGELS 
PORTZEGEL, 5 ^ ^ 
PORTZEGEL, 10 et, NED.-INDIE. 
ROODE KRUIS, ongebruikt 
JUBILEUM, 5 et. t.m. 1 gld. 
LEGER DES HEILS 
CRISISWERK 
KONINGIN EMMA . .,j^^ 
LEGER DES HEILS . . ^ J | S < # | | 
JAMBOREE ■' >r- . 
ASIB Pi^Ä-^ .'*'?i^ji? Ï» 
CENTR. MISSIE 

P O R T O EXTRA. 

anta 1 Prijs 
ƒ0 .30 
- 5 . — 
-0.40 
-0 .12 
-0.80 
-0.12 
-0.12 
-0.90 
-0.45 
-0.20 
-0.05 
-0.30 
-0.20 
-0.20 
-0.20 
-0.70 
-0.40 

ƒ1.20 
-0.40 
-0.70 
-0.40 
-0.12 
-0.70 
-0.30 
-0.60 
-0.60 
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